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FALLET BILSKOLEDATOR 

Upphovsman:  AA  

Bakgrund  

De  senaste årtiondena  har  datorers användning i många avseen-
den påverkat och färändrat samhället. Detta gäller även inom 
undervisning. På alla nivåer inom olika utbildningar  har  
datorer blivit införda som hjälpmedel i undervisningen, 
åtminstonde på prov  men  även som studieobjekt. Även inom 
komplicerade utbildningar utanför  de  traditionella utbild-
ningsinstitutionerna  har  sådana förändringar förekommit. 

Körskolornas trafikundervisning är dock ett område där 
datorn ännu inte börjat användas som hjälpmedel. Trafikunder-
visningen  har under  lång tid bedrivits efter samma principer 
som idag.  En  teoretisk  del  kombinerad med  en  praktisk  del,  
övningskörningen.  Den  enda förändringen som förekommit är 
ständigt pågående färnyelse av läromedlen, d  v s  nya böcker.  

En  som på allvar började fundera på (under)utvecklingen inom 
trfikundervisningen var körskoläraren och trafikskoleinneha-
varen  AA.  Sedan 12  år tillbaka drev han  en  trafikskola i 
Skellefteå. Förutom  sin  trafiklärarutbildning  har  AA  också 
akademiska betyg i arbetspsykologi och ADB. Dessa meriter 
tillängnade han sig innan han började driva trafikskolan. 

Mot bakgrund av psykologiinslagen i  sin  utbildning började  
AA  ifrågasätta utbudet av läromedel för trafikundervisning. 
Främst aysåg hans ifrågasättande teoridelen i trafikutbild-
ningen.  Han  ansåg att befintliga läromedel medförde begräns-
ningar för honom att genomföra undervisningen på ett tillf-
redställande sätt.  

AA's  tidigare utbildning i  både ADB  och arbetspsykologi fick 
honom att fundera  på  att använda datorn i  trafikundervis-
ningen. Han hade  fått  en idé om  att användning  av  datorer  
skulle  öppna möjligheter till  en  effektivare inlärning. 
Detta byggde  på hans idé om  att inlärningen  skulle  bli 
snabbare och bättre  om  eleverna fick  en så  gott  som  omedel-
bar  feed  back på de svar de  gay. Detta  hade  AA  kommit fram 
till i  en  jämförelse  med  nuvarande sätt att genomföra  
teoriundervisningen.  Dessutom  kunde  eleverna  nu få  vänta upp 
till två veckor  på  sina  teoriresultat. Med  hjälp  av en  dator  
skulle eleven få  sitt  resultat under  teoriövningens gång.  

Den  grundläggande idén  

AA's  grundläggande  idé var  att  med  datorns hjälp låta elever-
na i  trafikundervisningen  använda ett självinstruerande  
program  för teorimomenten.  AA  aysåg att tillämpa  det enligt  
följande mönster.  

Eleven  får  en  teorifråga av datorn.  Om eleven  svarar rätt 
genererar datorn  en  ny fråga. Är svaret däremot fel, kan  
eleven  undan för undan få lite hjälp på traven fram till 
rätt svar eller till  slut  ger datorn själv svaret.  

Enlit  AA  kunde ett sådant  program  också byggas ut med  t ex  
statistikregister. Detta  skulle  så kunna användas  t ex  för 
att avläsa olika elevers  status  och som underlag för plane-
ring av teoriundervisningen. 
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Tänkandet övergick till  handling 

Under  sommaren  -81  fick  AA  reda på att STU startat  en  elekt-
ronikkampanj vars syfte var att stimulera till  en  ökning av 
teknikförnyelse baserad på elektronik.  AA  kopplade då ihop 
det med  den  idé om datorstödd trafikundervisning som han 
funderat på  en  längre tid. 

Inte kommersialisera idén  
V1  

Gå vidare med idén 

Bl  AA  beslutade  sig  för att kontakta STU  via  Utvecklingsfonden 
i Skellefteå.  Hans  syfte  var  att  få sin idé  bedömd och  få  
hjälp  med  att vidareutveckla  den.  Idén existerade fortfaran-
de bara  som en idé  i  AA's  huvud.  

KOM Trots att  AA  funderat på  sin  idé  under  något år, var det 
inget innan han blev varse STU's elektronikkampanj, som 
lyckats utlösa hans handlande mot att vidareutveckla idén.  

Al  AA  kontaktade Utvecklingsfonden i Skellefteå och fick där 
träffa  en  av handläggarna. Vi kallar honom  PO. AA  presentera-
de  sin  idé för honom som ett objekt för STU's elektronikkam-
panj. Enligt  AA  blev han efter  sin  presentation hos Utveck-
lingsfonden av STU erbjuden  en  fri resa till  Stockholm  för 
att presentera  sin  idé för  dem.  

KOM Syftet som  AA  hade när han kontaktade Utvecklingsfonden -"att 
få hjälp med att utveckla  sin  idé" -  skulle  kunna tolkas som  
en  stor osäkerhet inför ett kommersialiseringsförösk. Med 
andra ord, att han inte visste hur han  skulle  ta det första 
steget och inte  heller  hur han  skulle ha  fortsatt ett sådant 
initiativ. 

Trots att STU lovat betala resan till  Stockholm, skulle  AA  
tvingas göra vissa uppoffringar. Eftersom han var ensam som 
körskolärare vid  sin  trafikskola, måste.han frånsäga sig 
övningskörningar  under den  tid han var i  Stockholm.  

Acceptera STU's erbjudande om fri resa till  
Stockholm 

V2  
Söka andra vägar för att få  sin  idé bedömd och få 
hjälp med att vidareutveckla  den 

B2  AA  bestämde sig för att acceptera STU's erbjudande om  en  fri 
resa till  Stockholm. 

A2  AA  reste till  Stockholm under  augusti -81.Hos STU fick han 
träffa  den  som var ansvarig för deras elektronikkampanj. Vi 
kallar honom Ove Svensson.  AA  presenterade  sin  idé för honom. 

Enligt  AA  blev resultatet av hans sammanträffande med Svens-
son hos STU att  de  ombad Utvecklingsfonden i Skellefteå att 
arrangera  en  träff mellan  AA,  Utvecklingsfonden och  en  
datakonsult i Umeå. Vi kallar  den  senare för ACDATA. Det 
hade då också bestämts att mötet  skulle  bli i Umeå i januari  
-82.  
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När  AA  fick beksed om det föreslagna mötet förstod han att 
han återigen måste frånsäga sig övningskörningar för att 
kunna medverka. 

Resa till Umeå  
V3  

Inte resa till Umeå  

B3  Trots detta bestämde sig  AA  för att acceptera att  delta  i 
det planerade mötet. Skälet till det var framför allt att 
han så gärna ville  se sin  idé förverkligad på något sätt. 
Framför allt som ett bevis på att  den  fungerade.  Han  såg 
dock i förlängningen  en  möjlighet att tjäna pengar.  Han  var 
dock mycket osäker på vad han  skulle  göra i det här läget 
för att komma vidare.  

A3  AA's  främsta syfte  med  att  delta  i Umeå  var således  att  han 
ville ha  hjälp  eller råd om vad han skulle  göra fortsätt-
ningsvis.  Enligt  AA  resulterade mötet i Umeå,  efter  ACDATA's 
förslag, i att  en  expert inom  området  datorstödd  undervis-
ning skulle  anlitas för att utvärdera  hans idé. Vid  mötet 
föreslog ACDATA också att  en docent  i  Stockholm,  ansedd  som 
landets  främste expert inom  området, skulle  anlitas för 
utvärderingen.  V  kallar honom Karlsson. 

Stödja ACDATA's förslag  
V4—[  

Efterfråga annan hjälp  

34  AA  godtog både förslaget om tillvägagångssätt och valet av 
anlitad expert. 

Enligt  AA  blev resultatet  från detta möte att STU beslutade 
att finansiera  en  utredning utförd  av  Karlsson. Därmed 
aysatte STU  7 000  kr för  AA's  idé  varav  1 000  kr redan 
använts för att finansiera  AA's  tidigare STU-besök. I 
samband  med  STU's  beslut om finansieringen,  uppmanades också  
AA  att kontakta Karlsson i  Stockholm  inför  hans  utvärdering  
av  idén.  Efter  att utvärderingen  var klar skulle  AA  fortsät-
ta att samarbeta  med  Utvecklingsfonden.  

V5 -{  Följa STU's uppmaningar 
Inte följa STU's uppmaning  

B5  AA  beslutade  sig  för att följa STU's uppmaning.  Efter sin 
A5  återkomst från  Stockholm  kontaktade  han således  Karlsson.  

Enligt  AA  var  Karlssons första omdömme  om  idén mycket  posi-
tivt.  För  AA's  egen del  innebar  det  att  han blev  övertygad  
om  att idén verkligen  var  bra.  

AA  agerade  nu  inte något mer efter  sin  kontakt med Karlsson 
utan inväntade istället resultatet från utvärderingen vilket  
AA  förväntade sig att  skulle  bli positivt. 
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KOM Här anser  jag  att det finns skäl att misstänka att  AA  mer 
eller  mindre  omedvetet trodde att det väntade resultatet  
skulle  fungera som  en  "sesam öppna  dig"  i hans framtida 
försök att kommersialisera  sin  idé. Faktorer som kan stödja  
en  sådan misstanke är dels, att Karlsson redan hade givit  AA  
ett första positivt omdöme om idén. För det andra hade både 
ACDATA och Utvecklingsfonden varit delaktiga i beslutet att 
anlita Karlsson som expert. Samtidigt kände sig  AA  mycket 
osäker om hur han  skulle  handla i fortsättningen. Hitills 
hade han själv bara tagit ett initiativ, nämligen att kontak-
ta Utvecklingsfonden. 

Längre fram  under våren -82  började  AA  tycka att Karlssons 
Utredning  drog  ut  på tiden. Han  upplevde att detta hindrade  
en  fortsatt utveckling  av hans idé.  Framför allt därför att  
han  aysåg att utnyttja  den  utredningen  som  ett stöd i sina 
fortsatta  kontakter med  Utvecklingsfonden, i syfte att  få  
finansiellt stöd för  en  vidareutveckling  av  idén. Även  om  AA  
inte  hade  någon  bild av det  finansiella  behovet  för  en  
vidareutveckling, visste  han  att  han  behövde datortid för 
utveckling och  testning av  programvaran.  Hans  otillräckliga 
ekonomiska  resurser  hindrade dock honom från att göra detta.  

Enligt  AA  väntade också Utvecklingsfonden  på  Karlssons 
utredning varför  man  inte  kunde  fortsätta handläggningen  av  
AA's  idé.  Några efterfrågningar  av  utredningen  gjorde de  
dock inte.  

KOM Trots att  AA  varit i kontakt med Karlsson  en  gång tidigare, 
försökte han inte kontakta honom igen för att informera sig 
om varför utredningen dröjde. 
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I  mitten  av februari  -83  fick  AA  besked från Utvecklingsfon-
den i Umeå att  de  beslutat att  de  inte kunde fortsätta att 
stödja projektet "med nuvarande utformning" som  de  uttryckte 
det. För att  de skulle  kunna gå vidare ansåg  de  att det 
krävdes ett involverande av kvalificerad ADB-kompetens. Det 
måste också klargöras vad  den  enskilda trafikskolan  skulle  
vinna på att utnyttja  den  systemidé som  AA  hade föreslagit. 

Av Utvecklingsfondens beslutsbrev framgick det också att  de  
föreslog  AA  att samarbeta med något dataföretag.  De  exempli-
fierade också lämplig typ av företag med ett namn. Här 
kallar vi det FuturData. Utvecklingsfonden erbjöd sig också 
att finansiellt stötta att ett sådant samarbete kom till 
stånd genom att bidra med  2 000  kr för framtagning av avtal. 
Som avtalskonsult föreslog  de  Stiftelsen Idéutveckling i 
Umeå.  

AA  blev mycket besviken på Utvecklingsfondens beslut. Fram-
för allt för att  de  tagit lång tid innan han fått något 
besked. Det hade  nu  hunnit gå  13  månader  sedan  Umeå-mötet i 
januari  -82  där det hade beslutats att  en  expertutredning  
skulle  beställas. 

KOM  AA  hade endast i blygsam omfattning på något aktivt sätt 
visat att han ifrågasatt  den  uteblivna utredningen.  Han  hade  
heller  inte försökt få direktkontakt med Karlsson i  
Stockholm  eller någon på STU som finansierade utredningen. 
Utvecklingsfonden hade han endast kontaktat  en  gång  under  det 
året. 

_
I 

 Avbryta kommersialiseringsförsöket  
V6 

Gå  vidare  med  kommersialiseringsförsöket  på egen  hand  

B6  Trots att Utvecklingsfonden inte ansåg  sig  kunna stödja  en  
fortsättning  av  AA's  utvecklingsprojekt bestämde  sig  ändå  AA  
för att  gå  vidare.  Han  uttryckte  det på  följande sätt:  

AA:  "Jag  tänker till varje pris prova  min  idé innan  jag  
ger mig"  

A6 Efter  denna hittills första riktiga motgång i  AA's  försök att 
kommersialisera idén, började  han  att  ordentligt  fundera 
över  sin situation  och  hur  han skulle gå  vidare.  Han  ansåg  
sig  dock fortfarande varken  ha  finansiella  resurser eller 
kompetens  för att  helt  ensam klara  en  kommersialisering.  Den 
kompetens han  framför allt kände aysaknad  av, var  hur  han 
skulle  marknadsföra  den  färdiga produkten. 
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- Egen kommersialisering  

V7  -- Avvakta tillförsel av  extern  finansiering och kompe-
tens 

Testa idén i ett pilotptogram  

B7  AA  bestämde sig för att inte driva kommersialiseringen 
vidare förän han ordnat finansiering och fått kontakter med 
lämplig kompetens, främst inom marknadsföring. Parallellt 
med det bestämde han sig också för att göra ett första 
pilotprogram i syfte att själv testa att hans idé verkligen 
fungerade.  

A7  Förutom sitt arbete vid  sin  trafikskola ledde  AA  ADB-kurser 
på kvällstid för ett studieförbund. I samband med dessa 
kurser fick han tidivis tillfälle att programmera det egna 
programmet. 

Enligt  AA  visade sig pilotprogrammet fungera precis som han 
hade tänkt sig. Det var dock alldeles för litet för att 
kunna användas i praktiskt bruk. Dels berodde det på att  AA  
bara hade tillgång till  en s  k hemdator med begränsad kapaci-
tet,  men  också att hans  ambition  bara varit att testa idén.  

1 

 Följa Utvecklingsfondens  råd om  att  
kontakta någon  med ADB-kompetens  

Stoppa kommersialiseringsförsöket  

B8  AA  bestämde  sig  också för att följa Utvecklingsfondens 
förslag att kontakta FuturData i Skellefteå.  

A8  Väl medveten  out  risken att någon  kunde  ta  hans idé var han  
försiktig när  han  presenterade  den  för FuturData.  Hans  syfte  
med  presentationen  var  att utröna deras intresse  av  och 
möjligheter till ett eventuellt samarbete.  

Enligt  AA  blev  FuturData mycket intresserade och erbjöd  sig  
att fundera  på  hur  de skulle  kunna stödja  en  marknadsföring  
av  idén. Någon  form av  överenskommelse diskuterades dock 
inte.  AA  lämnade mötet  med  FuturData  med den  uppfattningen 
att  de  troligtvis  var mest  intresserade  av  att sälja hårdva-
ra  (terminaler  och datorer) och endast såg  AA's  ide" som en  
möjlighet att sälja  mer. Vid  presentationen  av sin idé  nämnde  
AA  inget  om den  värderingsmetod  han  prövat tidigare.  

1 

 Fortsätta kommersialiseringen utan att skydda idén  
V90   

Försöka skydda produktidén  

B9  För att mer i detalj kunna presentera  sin  ide och dess 
tänkbara användningsområden, bestämde sig  AA  för att försöka 
skydda  sin  idé på något sätt.  

A9 Han  började med att ta reda på olika möjligheter att skydda 
ett dataprogram. Från Patentverket fick han reda på att det 
gick att söka  en form  av mönsterskydd för dataprogram kopp-
lat till ett visst tillämpningsområde. I det här fallet  
skulle  det vara trafikutbildning. 

V8  
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AA  fick då också reda på, att för att få ett mönsterskydd 
krävdes det  en  detaljerad beskrivning av det  system  som  AA  
tänkt sig. D  v s  hur programmet  skulle  byggas upp, vilka som 
kunde tänkas komma att använda det och i vilka sammanhang 
som eventuellt skriftligt material  skulle  användas i syste-
met  (t ex  instruktioner, instuderingsmaterial  m m).  

Ompröva beslutet att försöka skydda idén 
vlo HL  

Ta fram underlag för ett mönsterskydd  

B10  Detta hindrade dock inte  AA  från att fortsätta mot sitt mål 
att "åtminstonde prova  sin  idé".  Han  bestämde sig därför att 
ta fram nödvändigt underlag för  en  mönsterskyddsansökan.  

A10 Han  började med att själv försöka ta fram ett sådant mate-
rial.  Han  såg dock att han måste få hjälp med utformningen 
av  den  skriftliga dokumentationen 

Ompröva det tidigare beslutet om att skydda idén  
V11  

Söka hjälp (kompetens) för utformning av underlaget 

Bil I april  -83  bestämde sig  AA  för att kontakta  en  reklambyrå 
för att få hjälp med utformningen av  den  dokumentation som 
han aysåg att  skulle  beskriva idén.  

All Den  reklambyrå  AA  kontaktade erbjöd  sig  att utarbeta  en  "lay  
out"  för  hans  material.  Det skulle  kosta  5 700  kr.  AA  hade  
tidigare  haft kontakter med den  här reklambyrån i samband  med  
andra uppdrag för  sin  trafikskola. Därför ansåg  han sig  inte  
ha  någon  anledning  att kontakta någon annan reklambyrå  eller  
konsult. 

Ompröva beslutet att söka hjälp med utformningen av 
underlaget  

V12--  Söka hjälp  med finansiering  

Själv finansiera reklambyråns arbete  

B12  AA  bestämde  sig  för att acceptera reklambyråns  bud  och själv 
finansiera  det.  Därmed  kunde de  också börja att arbeta  met  
materialet enligt de  givna reglerna för mönsterskyddsansökan. 

Al2 När reklambyrån  var  färdig  med  sitt arbete gick  de  tillsam-
mans  med  AA  igenom  det.  

Inte godkänna reklambyråns arbete  
V13  

Godkänna arbetet och göra  en  mönsterskyddsansökan  

B13  AA  bestämde sig för att godkänna det material reklambyrån 
tagit fram. Därmed kunde han också börja att göra  en  möns-
terskyddsansökan.  

A13  AA  gjorde  klar  mönsterskyddsansökan och lämnade  in den.  Då 
fick han reda på att det  skulle  kosta  2 800  kr för att få 
mönsterskyddet registrerat. 



- Inte ansöka om mönsterskydd 

H14— Söka hjälp med finansieringen av mönsterskyddet 

- Själv finansiera mönsterskyddet  

B14  Trots detta bestämde sig  AA  för att fullfölja  sin  mönster-
skyddsansökan. Eftersom han inte hade någon  extern  finansie-
ring blev detta ytterligare  en  kostnad som han själv måste 
finansiera.  

A14  AA  betalade  in  registreringsavgiften  om 2 800  kr och i  maj 
-83  fick  han  sitt mönsterskydd.  

KOM  Fram till i februari  -83 hade  AA  i huvudsak väntat  på  att 
andra  skulle  göra något för att  hans  kommersialiseringsför-
sök  skulle komma  framåt. Utvecklingsfondens och andra aktö-
rers  råd  och förslag  var det  enda  som  initierade något  
aktivt  handlande från  AA's  sida. Detta förhållande  skulle  
kunna härledas  ur den  osäkerhet  som  AA  givit uttryck för.  

Efter  februari  -83, d v s efter  två  år  och i samband  med  
Utvecklingsfondens negativa  beslut,  ändrades  AA's  handlings-
mönster påtagligt.  Han tog  flera egna  initiativ  och  han  
började också ta ekonomiska risker.  Hans  mönsterskyddsansö-
kan  hade totalt  kostat honom  8 500  kr. För visso  hade han  
tidigare också satsat  en del  i  form av  uteblivna intäkter 
från övningskörningar ( ca  4 000  kr)  som han blev  tuvngen 
att frånsäga  sig vid  sina resor till  Stockholm  och Umeå. 
För  det  senare  hade  dock  AA  inga utbetalningar till skillnad 
mot  de 8 500  kr  som  nämndes ovan.  Min  subjektiva uppfattning 
är att kostnader  som  föranleder utbetalningar upplevs  som  
besvärligare än  de som  inte gör  det. 

En  möjlig förklaring till  det  påtagligt förändrade handlings-
mönstret  efter  februari  -83 skulle  därmed kunna vara att när  
AA  tvingades att själv satsa pengar började  han  uppleva  en  
allt större ekonomisk risk. Därmed ökade också  hans  intresse  
av  att genomföra  en  kommersialiseing  som kunde  ge tillbaka  
hans  satsade pengar.  (slut  kommetar) 

För att  AA  skulle  kunna gå vidare med utvecklingen av  sin  
idé ansåg han sig  ha  behov bättre finansiering. Främsta 
anledningen till det var att han måste få tillgång till mer 
datorkapacitet för att kunna utveckla och testa sitt  prog-
ram  i  en  verklig  situation. Han  hade redan  planer  på att 
hans egen trafikslola  skulle  bli det första testobjektet. 

Egen finansiering av datorkapacitet nödvändig 
för  den  fortsatta kommersialiseringen  

V15  
Söka  extern  finansiering för anskaffning av datorkapa- 
citet  

B15  AA  bestämde sig för att aktivt gå ut och söka andra finansie-
ringskällor.  Han  ansåg sig inte  ha  råd att satsa mer egna 
pengar i det här läget. 



KOM  AA  hade fortfarande inte på något sätt bekymrat sig om eventu-
ella intäkter.  Hans  mål var fortfarande att "till varje pris 
testa idén"  

A15  I början av sommaren  -83  kontaktade  AA  således  sin bank  och 
ett regionalt investmentbolag.  Han  frågade  dem  om deras 
intresse att medverka i det projekt han arbetade med. I båda  
fallen  lovade  man  att återkomma till  AA  med besked. 

När  AA  nu  hade fått  sin  systemidé skyddad ansåg han sig 
kunna redovisa  den  noggrannare för dessa tänkbara intressen-
ter.  

AA  funderade också på andra tänkbara finansiärer.  Han  kom 
ihåg ett nystartat, lokalt investmentbolag. Vi kallar det 
Finasor.  Sedan  tidigare kände  AA  det här företagets ordföran-
de.  Han  hade varit  VD  för ett företag där också  AA  hade 
arbetat tidigare.  AA  tog  dock inte kontakt med Finasor. Som 
skäl till det angav han tidsbrist. 

KOM  För  mig  personligen  skulle det  verka  mer naturligt  att först 
kontakta  institutioner  där  man sedan  tidigare  har  etablerat 
personliga  kontakter,  även  QM  kontakten med  själva  institu-
tionen som sådan skulle  vara  ny. (slut kommentar) 

Det kom  att dröja fyra måmader innan  det  regionala invest-
mentbolaget svarade  på  AA's  förfrågan och ytterligare två 
månader innan  det kom  något  svar  från  hans bank.  (AA  hade  i  
det  senare  fallet  ställt  sin  förfrågan till  bankens  innova-
tionsfond).  Under den tiden gjorde  AA  ingen  förfrågan  om  hand-
ledning  eller besked  utan inväntade bara deras  svar. 

Vid sina kontakter med  de  av  AA  tilltänkta finansiärerna 
upplevde han ett handikapp i att han fortfarande inte hade 
tillgång till  den rapport  som Karlsson utlovat. 

KOM  AA  kännde alltså ett behov av att med stöd av  den  rapporten, 
tala om hur bra produkten var. Vad marknaden (trafikskolor 
och andra tänkbara användare/köpare) kunde tänkas  ha  för 
åsikt hade  AA  hittills inte fäst så stort ayseende vid.  
Han  hade  heller  inte utnyttjat värderingsmetoden i något 
ayseende i syfte att underlätta sina kontakter med  de  till-
tänkta finansiärerna.  (slut  kommentar)  

De  kontakter  AA  hade tagit hittills (ett investmentbolag,  
sin bank,  Utvecklingsfonden, FuturData och  en  reklambyrå) 
hade medfört att han så smått börjat fundera på om han själv  
skulle  marknadsföra  sin  produkt. Framför allt var det  de  tre 
senare kontakterna som fört honom  in  i dessa tankebanor.  

V16  
Söka kompetens inom marknadsföring 

Själv marknadsföra produkten  

B16  I augusti  -83  bestämde sig  AA  för att försöka ta  tag  i 
problemen med att marknadsföra  sin  produkt. I sina funde- 

A16 ringar över  de  problemen kände han dock att han inte var  
kompetent  att genomföra vare sig  en  marknadsplanering eller 
själva marknadsföringen.  Han  ansåg sig  heller  inte  ha  till-
räckligt med tid för att arbeta med sitt projekt. 
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I slutet av augusti  -83  fick  AA  ett tidsbegränsat deltidsar-
bete vid arbetsförmedlingen i Skellefteå.  Han  fick det på 
bl  a  sina akademiska betyg inom arbetspsykologi.  Den  för  AA  
helt nya arbetsuppgiften kunde han utan  problem  kombinera 
med sitt arbete vid trafikskolan.  Men  det blev  mindre  tid 
över, i det närmaste ingen alls, till att arbeta med det 
egna projektet.  

_1 
 Egen marknadsföring av produkten  

L  Ompröva det tidigare beslutet om egen marknadsföring 
och söka kontakter med kompetens med deltagare med 
kompetens inom marknadsföring  

B17  För att få någon ordning på sina  problem  med marknadsplane-
ring för  respektive  marknadsföring av  sin  produkt, bestämde 
sig  AA  för att söka reda på någon som kunde hjälpa honom.  

A17  AA  sökte olika möjligheter.  Han  fick bl  a  reda på att Expola-
ris i Skellefteå åttog sig konsultuppdrag av  den  typ han 
efterlyste.  Han  kontaktade dock inte  dem  och ingen annan  
heller  som  skulle  kunna hjälpa honom. 

I slutet av september fick  AA  en  inbjudan av det nya, lokala 
investmentbolaget att komma och presentera sitt projekt.  AA  
hade kontaktat  dem  redan i juni  men  då bara fått beskedet 
att  de skulle  återkomma.  AA  accepterade deras inbjudan och 
presenterade sitt projekt för  dem.  Redan  under  mötet fick 
han dock  klart  för sig att  de  inte  skulle  kunna tillmötesgå 
honom. Enligt  AA  sade  de  det inte i klartext,  men  han uppfat-
tade det som att  de  sökte brister i hans  firma  som anled-
ningar till att  de  inte  skulle  kunna engagera sig.  De  hade 
bl  a  efterlyst bankgarantier, revisoruppdrag och att projek-
tet måste drivas inom ett aktiebolag. 

I början av oktober  -83  träffade  jag  AA  personligen. han 
berättade då igen om problemet med  den  utredning som Karls-
son i  Stockholm  lovat att göra,  men  som aldrig blev  klar. 
Han  frågade också mig vad  jag  tyckte att han  skulle  göra med 
det problemet.  

Jag  rådde honom att kontakta Karlsson  per  brev med kopia 
till STU och fråga varför utredningen dröjde. (Eftersom STU 
hade finansierat utredningen var  de  i mitt tycke delaktiga 
som beställare av uppdraget). Fram till  den  här tidpunkten 
hade  AA  väntat i  20  månader på utredningen.  Om  det då  sedan  
inte  skulle  hända något föreslog  jag  honom att kontakta STU 
och be  dem  agera gentemot Karlsson som att  en  utredning kom 
till stånd.  

AA  frågade  mig då  också  om  Högskolan  kunde  hjälpa honom  med 
planeringen av den  fortsatta kommersialiseringen, främst 
marknadsplaneringen.  Jag  förklarade  då vad som  gällde  vid  
uppdrag till Högskolan (kostnader och  krav på  att uppdragen  
helst  skall generera  ny  kunskap.  Han  fick också  information 
om  eventuella möjligheter att någon  elev kunde  vara intresse-
rad  av  att göra ett examensarbete där marknadsplanering för  
AA's  produkt skulle  ingå  som problem.  AA  blev  intresserad  av 
det, men jag  rådde honom att inte aystå från att göra  vad 
han  tidigare  hade  planerat i väntan  på  att någon  elev  even-
tuellt  skulle  anmäla sitt intresse. 

V17 
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Fortsätta vänta på Karlssons utredning  
V18  

Skriva till Karlsson i  Stockholm 

B18  Som  en  följd av mitt sammanträffande med  AA  bestämde han sig 
för att skriva till Karlsson i  Stockholm  och fråga efter  den  
uteblivna utredningen.  Han skulle sedan  vänta på svar i tre 
veckor. 

Al8 I början  av oktober skrev  AA  till Karlsson. I samband  med 
det  fick  han  också  det  lokala investmentbolagets slutgiltiga  
beslut.  Precis  som han hade  väntat, ansåg  de sig  inte kunna 
engagera  sig  i  hans projekt. De  rekomenderade dock honom att 
kontakta Utvecklingsfonden.  De  sade  sig  också vara beredda 
att hjälpa honom  med  att undersöka andra möjligheter  om han  
inte  skulle få  någon hjälp  av  Utvecklingsfonden. Detta  
besked gav  dock  ingen  direkt  inverkan  på  AA's  fortsatta 
handlande mot att hitta någon  extern  finansiering.  

AA's  ADB-utbildning,  hans  erfarenheter från  undervisning  i  
ADB samt de kontakter han hade med  FuturData  hade  gett honom  
en grov  helhetsbild  av  vilka tekniska möjligheter  som  fanns 
att distribuera dataprogram.  De alternativ som  AA  såg  som  
möjliga för försäljning och  distribution, var via  inspelade  
disketter respektive  uthyrning  av  programvaran  via  någon 
databas kopplad till telenätet.  Hur  dessa  alternativ  fungera-
de  var han  dock inte  helt klar  över. 

Välja något av  de  alternativen han kände till  
V19  

Söka ytterligare  information 

B19  För att  få  större klarhet i detta, bestämde  sig  AA  för att 
kontakta Televerket i Umeå. Ett annat tekniskt  problem som han  
själv börjat fundera över och  som han  tänkte söka  svar på 
hos  Televerket,  var om han skulle  köpa  eller  hyra dator.  Den  
frågan  hade  börjat bli brännande för honom.  Han hade  nämli-
gen ännu inte tillgång till tillräcklig datorkapacitet för 
att kunna börja programmera  en  fullskaleversion  av program-
met.  Närmare  julen -83 hade han  planerat att kunna genomföra  
en sådan programmering.  

AA  hade  också ett annant syfte  med  att besöka Televerket.  
Han ville ha  ytterligare  tips om  hur  han skulle  kunna mark-
nadsföra  sin produkt. 

A19 Vid  besöket  på  Televerket i Umeå fick  han  träffa två  perso-
ner. Det var  deras marknadschef och  en tekniker.  AA  redogjor-
de för  sin produkt  och  de problem han hade. Enligt  AA  blev 
de  båda mycket intresserade  av  AA's  idé  och  de  lovade honom 
att undersöka vilka möjligheter  de hade  att medverka i  
projektet.  AA  fick också  rådet  att hyra datorkapacitet  både  
för sitt programmeringsarbete och  som  databas. Från  den 
skulle han sedan  kunna låta trafikskolorna hyra  in sig  i  
AA's  program via terminal  och  modem  kopplade till telenätet. 

I månadsskiftet  oktober-november -83  gick  den  tre-veckors 
frist ut som  AA  tidigare hade beslutat att ge Karlsson när 
han skrivit till honom. 
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- Fortsätta att vänta på besked från Karlsson  

V20--  Kontakta STU 

Kontakta Utvecklingsfonden  

B20  Med anledning av detta,  men  även på det lokala investmentsbo-
lagets inrådan  (se A19),  beslöt sig  AA  för att kontakta 
Utvecklingsfonden. Detta trots att  de  tidigare inte velat 
fortsätta att stödja honom i hans projekt.  

A20  AA  fick träffa  PO  vid Utvecklingsfonden i Skellefteå och  en  
annan handläggare från Umeåkontoret. Inför  dem  redogjorde 
han för allt han hittills hade gjort och vad det lett till  
samt  vad han hade planerat att göra  den  närmaste framtiden.  
Han  talade också om att han var i behov av finansiering för 
att kunna genomföra programmeringen av sitt  program.  Fortfa-
rande existerade det bara som idé och  en  enkel prototyp som 
rymdes inom  den  datorkapacitet han hade tillgång i  en  dator 
av typ  ABC-80.  

Resultatet av  den  här träffen blev att  AA  fick hjälp med att 
formulera  en  ny anslagsansökan till STU för  en  finansiering 
av  en  fortsättning av projektet. Samtidigt gjordes  en  motsva-
rande ansökan till Utvecklingsfonden. Båda ansökningarna 
baserades på  en  grov projektplan som  AA  upprättade tillsam-
mans med Utvecklingsfonden. Det mest konkreta som framgick 
av  planen  var, att  AA  skulle  fortsätta att upprätthålla sina 
kontakter med FuturData och Televerket.  Han skulle  också  
delta  i Noliamässan i Piteå och i  en  datamässa i Umeå som  en  
första marknadsföringsinsats hösten  -84.  

Påbörja programmeringsarbetet med  de  kunskaper han 
redan hade  

V21 
Delta  i  en  programmeringskurs  

321  I samband med det här engagerade sig  AA  i  en  programmerings- 
A21  kurs.  Hans  aysikt med det var att underlätta programmeringen 

av det slutliga programmet. Programmeringsarbetet uppskatta-
de han till ca  500  timmars arbete. 

I  mitten av november -83  fick  AA  ett  brev  från Utvecklings-
fonden i Umeå. I  det  uttryckte handläggaren  han  träffat 
tillsammans  med  PO  i Skellefteå  sin  glädje över att  AA  
jobbade vidare  med  sitt  projekt.  I  AA's  nya ansökan ansåg  
han sig  dock inte kunna utläsa  vad  AA  ville ha  hjälp  med  och  
ville  därför att  AA  kontaktade honom.  AA  upplevde detta  som  
höjden  av  byråkrati,  som han  uttryckte  det.  AA  hade  ju 
tillsammans  med  handläggaren och diskuterat  projektets  läge  
och framtid. 

Strunta i  brevet  från Utvecklingsfonden i Umeå  
V22  

Kontakta Utvecklingsfonden i Umeå 
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B22  Trots att  AA  blev fundersam över det här  brevet, tog  han  
A22  kontakt med Utvecklingsfonden i Umeå och beskrev det som  AA  

ansåg att framgick av hans ansökan. 

I slutet av november fick  AA  besked från  sin banks  innova-
tionsfond.  De  hade ayslagit hans ansökan. Som enda motiv 
till deras beslut angav  de  att  de  endast hade möjlighet att 
ekonomiskt stödja ett begränsat antal projekt. 

I början av januari  -84  fick  AA  besked från STU.  De  ansåg 
sig  heller  inte kunna stödja hans projekt. Deras motivering 
till beslutet var att metoden för  s  k "datoriserad  interak-
tiv  trafikutbildning" redan tillämpades i andra undervis-
ningssammanhang. Därmed hade  de  ansett att projektet saknade 
tillräckligt nyhetsvärde och teknisk osäkerhet.  

AA  började  nu  känna  en  stor psykisk press, som han uttryckte 
det. Hittills  under de  tre åren han hade drivit projektet 
nade han inte lyckats få någon  extern  finansiering. Trots 
detta var han dock  fast  beslutsam om att prova  sin  idé i  en  
verklig  situation,  dvsisin egen trafikskola. han sade 
att det får "kosta vad det kosta vill". 

I början av mars  -84  fick  AA  ett besked från Utvecklingsfon-
den.  De  hade beslutat att bevilja  AA  en s  k "utvecklings-
risk" om  35 000  kr.  Den  skulla han få disponera till och med 
slutet av  -85  i enlighet med  den plan  han hade ställt upp 
tillsammans med Utvecklingsfonden. För att  AA  skulle  få  den 
s  k utvecklingsrisken måste han själv satsa  15 000  kr. 
Tillsammans blev det  50 000  kr.  AA  skulle  få lyfta pengarna 
i  sin bank.  

Acceptera Utvecklingsfondens erbjudande om utveck- 
lingsrisk  

V23  
Söka andra finansieringskällor  

B23  AA  bestämde sig för att acceptera det här erbjudandet.  
A23 Han  kontaktade  sin bank  och fick träffa  dem  i  mitten  av mars  

-84.  Omgående fick han det lån som Utvecklingsfoden medver-
kat till att få till stånd.  

AA  kunde  nu  också aktivt gå ut och hyra datorkapacitet. Det 
resulterade i att han träffade ett  6  månaders leasingavtal 
med Televerket för hyra av datorutrustning med sådan kapaci-
tet att han kunde börja programmera sitt  program.  

I  maj -84 var  AA's  program  färdigt att provas. Parallellt  
med slutfasen av  programmeringsarbetet  hade han  också börjat 
ta fram ett arbetshäfte  som han  aysåg att  skulle  användas 
tillsammans  med programmet. Det  innehöll  både instruktioner 
om  hur  programmet skulle  användas och väsentliga delar  av  
trafikteorin. 
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AA's  ambition var  inte  på  något sätt att  hans  datoriserade  
teoritest skulle  eliminera  behovet av  andra  typer av  lärome-
del.  Enligt  AA  finns  det  lagar  som  föreskriver att trafiksko-
lor måste använda teoriböcker i  sin undervisning.  

Testa programmet vid  sin  egen trafikskola  
V24  

Erbjuda andra skolor att testa programmet  

B24  AA  bestämde sig  nu  för att testa det färdiga programmet i  
A24  teoriundervisningen vid  sin  egen trafikskola. Enligt honom 

själv fungerade programmet mycket bra och eleverna uppskatta-
de det nya inslaget i undervisningen. 

I enlighet med  den  projektplan han hade gjort upp tillsammans 
med Utvecklingsfonden, fortsatte han att hålla kontakt med 
både Televerket i Umeå och FuturData i Skellefteå.  

AA's  fortsatta  kontakter med  Televerket resluterade i att  
hans program  överfördes till deras databas i  Stockholm som 
var  kopplad till ett  system  för  datavision.  Detta  var  ett  
led  i  AA's  egen tanke om  att hyra ut sitt  program  från  en  
databas.  Vid  sina  kontakter med  Televerket  kom en  marknadsfö-
ring  av hans produkt  i deras "Telebutiker" upp  som  ett 
tänkbart  alternativ.  

 

Marknadsföra enbart programmet  via  Televerket 

Marknadsföra både  program  och arbetshäfte  via  Telebu-
tikerna 

Söka andra distributionskanaler för arbetshäftet 

 

V25— 

 

 

Tidigare  hade  AA's  tanke  varit att låta  det  arbetshäfte  han  
tagit fram följa  med vid en  försäljning  av dataprogrammet. 

B25  Förutom  det alternativet  började  han  fundera  på  att också 
försöka sälja  materialet  ute i bokhandeln  eller via  någon  
form av  "förlagsdistribution"  som han  uttryckte  det.  För att  

A25  bli  mer  insatt i  den  möjligheten kontaktade  han en  bokhandel 
i Skellefteå.  

Sedan  tidigare hade  AA  haft  vissa kontakter med ägaren till  
den  här bokhandeln. Enligt  AA  var det därför naturligt att 
vända sig till honom.  AA  förklarade sitt  problem  för honom.  
Han  blev så pass intresserad att han lovade  AA  att undersöka 
på vilket sätt det  skulle  vara lämpligt att distribuera 
arbetshäftet.  

Under  juli  -84  började  AA  förbereda sitt deltagande i 
Nolia-mässan.  Hans  syfte med att  delta  i mässan var huvudsak-
ligen att börja marknadsföra  sin  produkt. I samband med det 
kontaktade han också lokaltidningen i Skellefteå, Norra 
Västerbotten.  Hans  syfte med det var att få  dem  att skriva  
en  artikel om hans produkt och därmed få mer publicitet.  
AA  lyckades med det.  En kort,  informerande artikel publicera-
des precis inför  starten  av Nolia mässan. 
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Enligt  AA  blev resultatet  från  hans  deltagande i Nolia 
Mässan blandat. Ett  fåtal  visade  sig så  intresserade att  AA  
uppfattade  dem som  seriösa, potentiella köpare  av hans 
program.  Däremot  märkte  han  att  hans produkt  väckte  en stor  
uppmärksamhet  bland  besökarna. inför mässan  hade han  också 
gett produkten ett namn, nämligen TCT  (Traffic  Computer  
Test).Så smånongom började  han  dock  se resultat av den 
publicitet han  fått genom tidningsartikeln och sitt mässdel-
tagande.  Enligt  AA  ökade  hans  trafikskola aysevärt i  popula-
ritet sedan han  börjat använda sitt TCT-program i  undervis-
ningen. Det var  AA's  egen tolkning av det faktum  att  han  
fått fler  elever  till  sin  trafikskola. Avigsidan  av den  
förändringen  blev  dock att  han  fick  mindre tid  över att 
arbeta  med  sitt utvecklingsprojekt.  

Under  Nolia Mässan  hade  AA  känt  igen  annat "trafikskolefolk"  
som han  uttryckte  det.  Deras  reaktion på  produkten  hade  
varit  klart negativ. De  ifrågasatte framför allt huruvuda 
införandet  av  TCT verkligen  skulle  tillföra  trafikundervis-
ningen  något.  AA  trodde dock att deeras  reaktion  grundade  
sig  i att  de  såg  det  här  som  ett nytt konkurrensmedel  som  
kostade pengar att införskaffa. Trots detta kvarstod  AA's  
egen  uppfattning att TCT verkligen tillförde  undervisningen  
något  positivt. 

Den  negativa inställning  som  AA's  kollegor  hade  till TCT 
tyckte  han sig  också kunna tolka  som en  bekräftelse  på en del  
farhågor  han haft. Han hade  nämligen dragit  sig  för att 
försöka utnyttja trafikskolornas  organisation,  STR  som 
informations-  och eventuellt  distributionskanal  för  sin 
produkt. Han  visste nämligen att  en underorganisation  till 
STR  bedrev  förlagsverksamhet.  De både  producerade och distri-
buerade läromedel för användning i trafikskolor.  AA  troode 
att  han av  konkurresnskäl,  skulle ha  blivit motarbetad  om 
han  presenterat  sin idé  för  dem.  Ytterliogare bekräftelse  på 
det  ansåg  han sig ha  fått  då han  kunnat  se  hur  Sparbanken  
under  hösten  -84  försökt lansera ett nytt läromedel för 
trafikundervisning. STR  hade då, enligt  AA,  centralt  tagit 
aystånd från Sparbankens nya läromedel. 

Kotakta STR's underorganisation  
V26  

Avvakta att STR kontaktade honom  

B26  AA  bestämde sig därför att om han  skulle  utnyttja STR's 
underorganisation för  distribution,  fick  de  allt först 
kontakta honom och erbjuda sina tjänster.  

A26 Vid  senare  kontakter med  FuturData diskuterade  AA  sina 
erfarenheter från Nolia Mässan och  sin syn på  konkurrenssi-
tuationen för läromedel för trfikundervisning.  Under  dessa  
diskussioner  växte  det  fram  en idé om  att utnyttja trafiksko-
lors uppfattning att detta TCT-program bara  hade en funktion  
att fylla, nämligen  som  konkurrensmedel. FuturData's och  
AA's  gemensamma iddom att marknadsföra produkten  blev  att  gå  
ut  med den  till någon enstaka trafikskola  på  varje ort.  
Tanken  bakom detta  var,  att dessa utvalda trafikskolor  skulle  
erbjudas ett nytt konkurrenssmedel. FuturData  skulle  hjälpa  
AA  med  marknadsföringen genom att erbjuda trafikskolorna 
kompletta  paket  i vilket  AA's  program skulle  ingå. 
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En  annan erfarenhet som  AA  fick  under  Nolia Mässan var, att 
trots  en  enkel beskrivning förstod inte  folk  i allmänhet vad 
användningen av TCT gick ut på.  Men  när  de  väl fick  se  det i 
användning, hade  de  flesta tyckt att det var  en  bra produkt. 

I  mitten  av oktober  -84  började datamässan i Umeå där  AA  
också deltog.  Hans  produkt blev dock lite udda  bland  alla  de  
andra.  De  utgjordes huvudsakligen av olika  CAD/CAM-system.  
Detta var också det huvudsakliga temat när  den  här mässan 
hade presenterats för tänkbara intressenter.  Hans  deltagande 
fick dock till följd att hans produkten uppmärksammades av 
STU's tiddning "Teknik i tiden".  

Under  sommaren och hösten  -84  hade  AA  inte  haft  några kontak-
ter med Utvecklingsfonden.  Han  ansåg dock att han tidigare  
under  början av  -84,  fått bra hjälp av  dem  när  de  medverkat 
till att han fick finansiering av projektet. Speciellt var 
det  PO  vid deras Skelefteåkontor som  AA  ansåg att hade 
ställt upp för honom.  Men  han hörde inte av sig längre, som  
AA  uttryckte det. Det enda han hade hört från honom var att 
han fått ett brev i början av november. I det hade  PO  bett  
AA  att sammanställa alla  de  kostnader som hittills hade 
uppstått i projektet. Utvecklingsfonden  skulle ha  det som 
underlag för  sin  uppföljning av projektet.  AA  gjorde  en  
sådan sammanställning och kom då fram till att  den  totala 
kostnaden för projektet snart var uppe i  de 50 000  kr han 
hade  haft  att förfoga över. 

I början av november  -84  kom STU-tidningen "Teknik i tiden" 
ut.  Den  innehöll  en  artikel som utgjorde  en  sammanfattning 
av vad som tidigare hade publicerats i Norra Västerbotten.  
Man  hade också kompletterat  den  med hur  AA  kunde kontaktas. 

Snabbt  kom det en reaktion på  artikeln från marknaden. Ett 
utbildningsföretag i  Stockholm  kontaktade  AA  och erbjöd  sig  
att köpa  80 disketter som  senare  skulle  distribueras till 
deras olika utbildningscenter i  landet.  Ett lokaltrafikföre-
tag visade  sig  intresserade  av  AA's  produkt  för  en intern  
bussförarutbildning. Lärare och  rektorer  från olika skolor 
hörde också  av sig  till  AA.  Det  gemensamma för alla dessa 
förfrågningar  var  dock deras intresse  av  att  få  köpa  disket-
ter med programmet.  

Börja distribuera disketter  
V27  

Vidhålla  sin tanke  på att hyra ut programmet  via  
Televerkets datavision 

Att sälja sitt  program via  inspelade disketter var dock inte  
B27  vad  AA  hade tänkt sig.  Hans tanke  var fortfarande att hyra 

ut programmet  via  Televerkets Datavision. Personligen trodde 
han också att det alternativet var det bästa.  Hans program  
fanns  nu  också tillgängligt  via  Datavisionen.  

Men  att marknadens reaktion helt hade dominerats av ett 
intresse för alternativet att köpa disketter, gjorde honom 
fundersam. 
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Det fanns dock flera orsaker till varför  AA  tidigare inte 
hade fastnat för "diskett-alternativet".  AA  hade trott att 
han  skulle  få mycket jobb med att producera disketter.  Han  
sade sig  heller  inte veta var han  skulle  vända sig för att 
få hjälp med detta.  Han  ansåg också att det fanns vissa 
tekniska svårigheter att åstadkomma kompatibilitet mellan 
olika typer av datorer. Med andra ord, programmet  skulle  
kanske behöva programmeras om för att kunna användas i vissa 
typer av datorer. Ett tredje  problem  som  AA  såg, var risken 
för att hans  program skulle  komma att utsättas för otillåten 
kopiering om det blev tillgängligt på disketter. 

KOM  En  jämförelse av  de  båda alternativen ur marknadens perspek-
tiv leder dock till att "diskett-alternativet" är det förde-
laktigaste. Ett köp av  en  diskett  skulle  bara leda till  en 
fast  kostnad för  en  resurs som kan användas obegränsat. För 
alternativet att hyra programmet  via  Datavision gäller att 
kostnaden blir direkt beroende av hur mycket programmet 
används  (slut  kommentar). 

Trots  de  svårigheter  AA  såg med "diskett-alternativet", 
ansåg han att det var realiserbart.  Men  det allra största 
problemet han såg med det alternativet var att han inte var 
tillräckligt  kompetent  i marknadsföring.  Han  ansåg då också 
att han hade fått för lite hjälp med detta från Utvecklings-
fonden. Då inte enbart i  form  av finansiell hjälp utan 
snarare enform av rådgivning. Detta var något han i 
efterhand också kritiserade i deras tidigare medverkan i 
projektet.  AA  skulle ha  velat  ha  mer hjälp i  form  av person-
ligt engagemang från deras sida, speciellt då av personer 
med kompetens inom  de  områden han själv saknade kompetens. 
Det som han ansåg inte alls behärska var marknadsföring.  

Under  hösten  -84  hade  AA  också fått kontakt med näringslivs-
sekreteraren i Skellefteå Kommun och kontaktsekreteraren vid 
Umeå Universitet.  Till dem  framförde han  den  fortsatta 
finansieringen av projektet och marknadsföringen av produk-
ten som  de  två besvärligaste problemen.  Han  sade också att 
han kunde inte satsa mer pengar själv än vad han redan hade 
gjort. Det ansåg han sig inte  ha  råd med. Kontaktsekretera-
ren hade då lovat honom att undersöka två kontakter han hade 
som möjliga finansiärer.  

AA's  möte  med  kontaktsekreteraren föranleddes  av  att  de  
tillsammans  skulle delta  i ett möte  med  Utvecklingsfondens 
kreditnämnd i  november -84.  Kontaktsekreterarens förslag 
till  AA  inför  det  mötet  var,  att  han skulle  försöka  få 
finansiering  för att anlita  en  konsult för  planering av  och 
eventuellt att även genomföra marknadsföringen  av  AA's  
produkt.  Dessutom  skulle han  försöka  få en finansiering  för  
en  fortsatt utveckling  av  produkten.  

AA's  egen  bedömning  av  läget  var  att  han  egentligen  hade  
nått sitt viktigaste  mål,  nämligen att testa  sin idé  i  en  
tillämpning i  trafikundervisningen.  Nästa  mål  för  AA  var 
sedan  att försöka  få igen de  pengar  han  hittills  hade  satsat 
och  som  ett ytterligare  mål,  att  hans produkt  fick leva 
vidare. 
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FALLET SMÅBÅTS BRYGGA 

Upphovsmann: BB 

Bakgrund  

BB  har under  flera års tid  haft en  sommarstuga belägen 
vid vatten. Där hade han också  en mindre  båt. För att 
det  skulle  vara bekvämt att använda båten hade han 
gjort  en  brygga från  land. Den  började  en bit  upp på  
land  och gick ut i vattnet så långt att båten kunde 
förtöjas vid  den  utan att stå mot botten. 

Bryggan var byggd på traditionellt sätt. Dels hade BB 
slagit ner pålar på  land  och i sjöbotten, dels hade han 
satt ut träbockar som "stenats  fast"  på botten. Ovanpå 
pålarna och bockarna hade han  sedan lagt  plankor att gå 
på. 

Det fanns dock ett stort  problem  med bryggkonstruktio-
nen. Varje år förstördes  den  av isen. Pålarna lossnade 
från sjöbotten eller lyftes upp och bocckarna flyttades 
så att  de  stod snett.  

Under  flera år fick BB återkommande reparera  sin  bryg-
ga.  Han  började därför att fundera över om det inte  
skulle  gå att lösa problemet på något sätt. Med andra 
ord, att eliminera olägenheten att bryggan varje år 
förstördes av isen. 

Först började BB fundera på att använda  en  flytbrygga 
som kunde dras upp på  land  varje höst.  Han  avfärdade 
dock det alternativet redan på idéstadiet. Det  skulle  
bli både för besvärligt för honom att hantera  en  sådan 
brygga och för dyrt att köpa även om han till stordel  
skulle  bygga  den  själv. 

I det här läget hade BB inga ambitioner att skapa någon 
kommersiell produkt. Syfte med att analysera problemet 
var bara att eliminera sitt eget  problem.  

Efter ytterligare några reparatiner av  sin  brygga, bör-
jade BB någon gång  under  60-talet fundera på om  en  upp-
fällbar konstruktion  skulle  kunna lösa hans  problem. 
Han  kan dock inte erinra sig vad det var som fick honom 
att tänka i dessa banor. 

Eftersom BB var utbildad tekniker och dessutom tekniskt 
intresserad låg det nära till hands att han själv bör-
jade bygga  en  brygga efter  sin  idé. Det gjorde han utan 
några skisser.  Den  färdiga bryggan fungerade bra. 
Därmed ansåg han sig också  ha  löst sitt  problem  och var 
nöjd nöjd med detta. Vid det här tillfället han hade 
inga  planer  på  en  fortsatt utveckling eller kommersia-
lisering av  sin  idé. 
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Processbeskrivning  

Flera av hans grannar vid sommarstugan blev intressera-
de av hans brygga. Enligt BB tyckte  de  att att  den  ver-
kade fungera bra. Grannarnas intresse upplevde han som 
ett tecken på att det kanske fanns fler än han som upp-
levde  de  årliga reparationerna av bryggor som ett stort  
problem.  Det visade sig också att hans idé fungerade  
rent  tekniskt.  Den  följande sommaren kunde han använda 
bryggan utan att  den  behövde repareras. 

Inte kommersialisera idén  
V1  

Gå vidare med idén 

När han  nu  visste att  den  fungerade som han tänkt sig 
och samtidigt tyckte sig  ha  sett ett stort intresse 

Bl 	bland  grannarna, bestämde han sig för att gå vidare med  
sin  idé.  Hans  syfte var  rent  kommersiellt.  Han  hade 
dock inga som helst  planer  för hur kommersialiserings-
försöket  skulle  genomföras. Enligt BB var detta någon 
gång i början av 70-talet.  

Al 	BB började med att göra ordentliga ritningar av bryggan. 
Anledningen var att han inte hade något annat som besk-
rev  sin  idé.  Han  hade dock bryggan han byggt vid  sin  
sommarstuga.  Under  byggandet av  den  hade han fått flera 
erfarenheter som han tagit fasta på när han gjorde rit-
ningarna. Enligt BB's uppfattning blev  den  ritade ver-
sionen därför aysevärt bättre, främst med ayseende på 
dess estetiska utformning och detaljutformning för att 
underlätta hopsättning. BB hade nämligen redan på det 
här stadiet insett att distributionen  skulle  underlät-
tas aysevärt om  den  utfördes med bryggan omonterad. 

BB ansåg att  de  ritningar han gjort hade  en  sådan kva-
litet att  de skulle ha  kunnat användas som patentrit-
ningar. Förutom rena konstruktionsritningar hade han 
också gjort perspektivritningar. Syftet med det var att 
få fram ett förevisningsmaterial som var mer praktiskt 
att hantera än  den  brygga han byggt vid  sin  stuga.  Den  
var både besvärlig att montera loss och att hantera. 
För att demonstrera dess funktion praktiskt, behövdes 
det också ett  fundament  att montera  den  i. 

Orsaken till varför BB ansåg sig behöva ett förevis-
ningsmaterial var, att han inte hade tillräckliga re-
surser att starta  en  tillverkning eller försäljning av 
bryggan. Främst gällde det ekonomiksa resurser.  Den  be-
dömningen baserade han på  de  erfarenheter han hade fått 
då han tidigare arbetat i industriella utvecklingspro-
jekt.  Han  hade medverkat i både prototypframtagning, 
testning och även i att planera tillverkning. Därmed 
hade han också erfarenhet från att presentera underlag 
för investeringar i tillverkningsutrustning. På så sätt 
ansåg han sig  ha  fått insyn i vad utvecklingsprojekt 
kan kosta. 
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Redan på det här stadiet avfärdade BB således  en  kom-
mersialisering i egen regi som ett realistiskt  alterna-
tiv. Han  hade  heller  inte gjort några djupare  analyser  
av tänkbara konsekvenser av  en  egen kommersialisering. 

_{ Kommersialisering i egen regi  
V2  

Försöka sälja produktidén vidare till exploatör  

B2 	BB's beslut att gå vidare fick således innehållet att 
försöka kommersialisera  sin  idé  via  någon annan.  Han  
hade dock inga idéer om  under  vilka  former  det  skulle  
kunna tänkas ske. Det var alltså helt öppet om han  
skulle  medverka eller inte.  

A2 	Han  började söka efter lämpliga företag som kunde till-
verka och sälja bryggan. Framför allt sökte han efter 
företag som han bedömde att hade tillräckliga försälj-
ningsresurser. Anledningen var, att BB bedömde försälj-
ningen av bryggan som mer problemfylld än vad  en  till-
verkning  skulle  bli.  Han  ansåg nämligen att bryggan var 
så enkel i  sin  konstruktion att  den  borde kunna till-
verkas i vilken verkstad som helst. 

BB  tog  kontakt med några företag och visade  dem  sitt 
ritningsmaterial.  Han  redovisade också vilken målgrupp 
han tänkt sig som potentiella köpare av bryggan.  De  som 
han främst tänkt sig var ägare av fritishus belägna vid 
vatten. Speciellt på sådana platser där vattennivån va-
rierade  under  vinterhalvåret.  

Hans  idé möttes dock inte av något större intresse. 
Enligt BB avfärdades idén med motiveringar som att pro-
dukten var så enkel.  Man  trodde att användarna troligt-
vis  skulle  tillverka  den  själv. 

- Söka ytterligare företag  

V3 	Kommersialisering i egen regi 

- Avbryta kommersialiseringsprocessen  

B3 	När BB inte fick gehör någonstans för  sin  idé, avbröt 
han sina försök att kommersialsiera bryggan. Vad som 
ytterligare påverkade honom till det beslutet var, att 
han var övertygad om att han inte  skulle  kunna finansi-
era  en  egen kommersialisering. Det här hände i början 
av 70-talet. 

KOM 	När BB talade om finansiering aysåg han egen finansie-
ring. Hittills  under  processen hade han inte övervägt 
att undersöka andra möjligheter till finansiering föru-
tom  de  företagskontakter han hade. 

Trots att BB avbröt sitt kommersialiseringsförsök  for-
satte  han att fundera på  sin  idé. Det berörde framför 
allt  den  tekniska utformningen av produkten. Det skedde 
när han använde bryggan vid  sin  stuga eller då han ib-
land råkade  se  ritningarna. Detta pågick fram till vå-
ren  1983.  Kommersialiseringsprocessen hade således 
stått stilla  under en 10-årsperiod. 
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Av  en  ren tillfällighet råkade BB befinna sig i Kalix 
skärgård  under  våren  -83. Han  träffade där några som-
marstugeägare som höll på med att reparera  sin  båtbryg-
gor.  Han  blev då genast intresserad med  tanke  på  sin  
egen produktidé.  

V4 
_I Återuppta  tanken  på fortsatt utveckling av idén 

Fortsätta låta projektet ligga nere  

B4 	BB bestämde sig spontant för att ta tillfället i akt och 
pröva hur  de  upplevde problemet med att isen förstörde 
deras båtbryggor.  

A4 	Han  började därmed att diskutera problemet med dessa 
sommarstugeägare utan att han nämnde något om  sin  egen 
bryggkonstruktion.  Hans  syfte var att få höra hur dessa 
människor uttryckte sina behov, utan att  de  kände till  
en  produkt som kunde lösa deras  problem.  

BB uppfattade innehållet i diskussionen som att  de  gärna 
såg att det fanns bryggor som inte kunde skadas av isen. 

_
I 

 Återuppta sökandet efter  en  exploatör  
V5  

Kommersialisera produkten i egen regi  

B5 	Han  blev mycket inspirerad och det ledde till att han 
bestämde sig för att åter börja arbeta med  sin  pro-
duktidé och försöka hitta  en  exploatör. 

Vid  den  här tidpunkten arbetade BB som produktchef vid 
ABFAC i Skellefteå. I hans arbetsuppgifter ingick det 
att föreslå förbättringar hos produktidéer  men  även att  

A5 	utveckla nya idéer. Därmed insåg han att det kunde 
uppstå upphovsrättsliga  problem  om han gick ut och för-
sökte kommersialisera  sin  idé utanför ABFAC.  Han  bet-
raktade nämligen  sin  arbetsgivare som  en  tänkbar explo-
atör. 

- Inte ta hänsyn till eventuella upphovsrättsliga  
problem 

V6 —  
Ta hänsyn till möjligheten att arbetsgivaren kan 

- hävda företräde till upphovsrätten  

B6 	Av  den  anledningen bestämde sig BB för att först pre-
sentera  sin  idé för sitt eget företag.  

A6 	BB presenterade  sin  idé för  VD  vid ABFAC. Enligt BB 
blev han mycket förtjust i idén.  Han  ansåg dock ändå 
att ABFAC inte kunde börja göra båtbryggor. Det  skulle  
inte passa  in  i verksamheten. Dessutom tillverkades re-
dan båtbryggor av deras systerföretag i Luleå vilket 
också BB kände till.  Han  kände dessutom personligen  den  
som hade ansvaret för deras tillverkning av båtbryggor. 
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BB blev dock lovad av  VD  att göra vad han ville med 
idén. ABFAC  skulle heller  inte ställa några framtida 
anspråk på produktidén.  

—1 
 Kommersialisering i egen regi 

Söka kontakt med lämpligt företag som exploatör  

B7 	BB bestämde sig att kontakta  sin personlige  bekant vid 
ABFAC's systerföretag i Luleå. Vi kallar honom  IR  här. 
BB's syfte med det var att undersöka om han på det vi-
set  skulle  kunna hitta  en  exploatör.  

A7 	Under  hösten  -83  träffades BB och  IR  i Luleå. BB pre-
senterade  sin  produktidé för honom.  IR  uttryckte genast 
ett stort intresse. Enligt BB lovade  IR  att han  skulle  
undersöka om och i så  fall  hur  de skulle  kunna ta upp 
BB's produkt  bland de  övriga produkterna.  

En  månad senare kontaktades BB av  IR. Han  sade att han 
fortfarande var intresserad av BB's produkt  men  att han 
inte kunde ge något ytterligare besked vid det tillfäl-
let. 

Fram till mars  -84  kontaktades BB inte något mer av 
Luleå-företaget.  Han  hade  heller  inte försökt komma i 
kontakt med  dem  eller något annat företag.  

Söka kontakt med andra företag 

Kommersialisering i egen regi 

Kontakta Utvecklingsfonden  

B8 	I början av mars bestämde sig BB för att kontakta 
Utvecklingsfonden.  Han har  inte kunnat ange något skäl 
till varför han fattade det beslutet först här.  Han  ha-
de nämligen tidigare varit i kontakt med  dem. De  kon-
takterna hade föranletts av andra produkter.  En del  av 
BB's fritidssysselsättning var nämligen att utveckla 
nya produkter. Vid dessa tidigare kontakter med 
Utvecklingsfonden hade han dock aldrig erhållit någon  
form  av stöd för sina idéer.  

A8 	BB kontaktade Utvecklingsfonden endast skriftligt.  Han  
beskrev  sin  produktidé och dess användningsområde  samt  
vad han ville att  de skulle  hjälpa honom med. Framför 
allt ville han  ha  hjälp med att få fram vilka tänkbara 
marknadsmöjligheter som kunde finnas för hans brygga.  
Han  efterfrågade dock inte någon  form  av ekonomiskt 
stöd. Anledningen var att han ansåg att bryggan var 
färdigutvecklad och därmed kunde börja tillverkas. 
Någon  form  av hjälp med att skydda idén efterfrågade 
han inte  heller.  

I början av april  -84  fick BB ett skriftligt svar från 
Utvecklingsfonden.  De  meddelade honom av  de  inte kunde 
ge hans idé något stöd. Deras motivering var, att  de  
som är i behov av småbåtsbryggor tillhör gruppen  s  k 

V7 

V8  
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"gör-det-självare". Därför antogs  de  bygga sina bryggor 
själva. 

BB var naturligtvis inte alls nöjd med det svaret  men 
tog  inte någon ytterligare kontakt med Utvecklings-
fonden.  Han  var dock fortfarande övertygad om att hans 
brygga  skulle  kunna tillverkas  billigt.  Speciellt om  
den  bara tillverkades som byggsats där köparen fick stå 
för slutmonteringen.  Tanken  på att bryggan  skulle  vara 
monterbar hade redan fötts när han gjorde ritningarna 
till  den.  Att utnyttja detta i kostnadssänkande syfte 
var  en  idé som BB började analysera först efter att han 
fått Utvecklingsfondens svar. 

I och med Utvecklingsfondens negativa svar på BB's 
förfrågan var projektets läge i det närmaste det samma 
som flera år tidigare. BB såg  heller  inga möjligheter 
att komma vidare. Luleå-företaget hörde  heller  inte av 
sig. Det tolkade han som ointresse för han trodde inte 
att  de skulle  börja tillverka bryggan utan att  de  först 
kontakta honom.  

Hans  arbetsgivare var  heller  inte intresserad av  en  
medverkan i  en  kommersialisering. Själv ansåg han sig 
fortfarande inte  ha  tillräckliga ekonomiska resurser 
för att kunna genomföra  en  kommersialisering. Även om 
han  skulle ha  kunnat ordna  en  finansiering,  t ex  i  form  
av ett banklån, var han inte intresserad av alternati-
vet kommersialisering i egen regi.  Han  ansåg att det  
skulle  vara alldeles för riskfyllt. Som motivering an-
gav han att han i sitt arbete erfarit att  en  satsning 
om  50 000  kr inte räckte speciellt långt i ett utveck-
lingsprojekt.  En  sådan satsning  skulle  vara ett mycket 
stort risktagande för  en  "vanlig människa" som BB utt-
ryckte det. 

Fram till november  -84  hände inget ytterligare i pro-
jektet. BB hörde  heller  inget från ABFAC's systerföre-
tag i Luleå. Själv  tog  han inte några ytterligare ini-
tiativ för att komma i kontakt med  dem  eller något an-
nat företag. Som skäl angav  ha  tidsbrist. Efter  sin  
sommarsemester hade ett större projekt vid ABFAC föran-
lett honom att vara på resande fot hela veckorna. På 
grund av  en  vattenskada tvingades dessutom hans familj 
att flytta från  sin  bostad  under  ca  3  månader. 

Både motgångar  under  själva kommersialiseringsprocessen 
och andra omständigheter påverkade således BB's möjlig-
heter att driva kommersialiseringen vidare. Trots detta 
sade han sig vara besluten om att försöka driva projek-
tet vidare.  Skulle  han få tid över aysåg han att först 
och främst kontakta  IR  vid Luleå-företaget för att få 
ett slutgiltigt besked från honom. BB förmodade dock 
att  de  redan hade avfärdat hans idé. Vad han ytterliga-
re aysåg att göra kunde han inte precisera.  Han  bedömde 
dock att i händelse av att  en  kommersialisering  skulle  
komma till stånd, vore det lämpligaste tillvägagångs-
sättet att tillverka ett 50-tal bryggor. Dessa  skulle 
sedan  säljas  via  mässor, egen försäljning direkt till 
kunder eller  via  återförsäljare. 
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FALLET TERMINALTANGENTER 

Upphovsman:  CC  

Bakgrund  

CC  arbetade vid ett datakonsultföretag i UMEÅ. Här kallar 
vi det SVEDAT. I slutet av  1981  arbetade  CC  med ett progra-
meringsproblem. För att lösa det erfordrades det fler 
tangentfunktioner än vad som normalt finns på  en  datatermi-
nal. Det medförde att  under  olika perioder av arbetet 
varierades terminalerns tangentfunktioner. Problemet  skulle  
kunna jämföras med när  man  byter  en  skrivmaskins teckenhjul 
med bokstäver till ett med  t ex  matematiska tecken. Det  
problem  som då uppstår är, att  man  på tangenterna inte kan  
se  vilka tecken  de  motsvarar.  

CC  försökte lösa  problemet  genom att för  respektive  arbets-
period förse tangenterna  med  markeringslappar  med  tecken. 
Dessa motsvarade tangenternas  funktioner vid respektive  
tillfälle.  CC  upplevde dock  det  här  som  ett mycket krång-
ligt arbetssätt.  Han  insåg att  hans  arbete  skulle  kunna 
underlättas aysevärt  om de  återkommande ändringarna  av  
tangenternas tecken  kunde  göras  på  ett enklare sätt.  

CC's  dagliga arbete  med  datorer och datatekniska  problem 
gjorde  att  han  började fundera  på  att lösa  det  här  proble-
met med  hjälp  av en  dator.  

Den  grundläggande idén  

Produktidén är konfidentiell och kan inte ges någon 
beskrivning utan att  den  röjs. 

Processbeskrivning 

Acceptera  den  typ av problemlösning som redan 
fanns (markeringslapparna)  

V1  
Gå vidare och utveckla något bättre och försöka 
kommersialisera det  

CC  visste att det inte fanns något på marknaden som motsvara  
de den  idé han fått. Åtminstone i jämförelse med vad han 
kunnat läsa sig till i olika facktidskrifter inom dataområ  

B1 	det.  Han  bestämde sig därför att gå vidare med  sin  idé.  
Hans  syfte var att försöka hitta  en  praktisk lösning på 
sitt eget  problem.  Samtidigt såg han  en  möjlighet att tjäna 
pengar.  Han  visste nämligen att om hans idé  skulle  fungera 
fanns det många andra som  skulle ha  stor nytta av att  den. 

Al CC  började med att analysera olika  alternativ  för hur han  
skulle  komma vidare med  sin  idé.  De  tänkbara  alternativ  som  
CC  såg var, att söka kontakt med något företag eller ta 
kontakt med Utvecklingsfonden. 
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Att kontakta ett företag i syfte att få  sin  idé kommersiali-
serad trodde han inte på.  Den  inställningen baserade han på 
egna erfarenheter från affärsmässiga kontakter med företag.  
Han  ansåg sig veta att  de  ofta kräver mer substans än 
enbart  en  enkel idé för att engagera sig i ett utvecklings-
projekt. För att kunna intressera företag ansåg  ha  sig 
behöva  t ex en  prototyp, ett mönsterskydd eller ett  patent.  

Det andra alternativet, Utvecklingsfonden, hade han fått 
reda på genom deras uppfinnarkampanjer.  Han  visste att  man  
kunde vända sig dit om  man  hade  en  produktidé och behövde 
någon  form  av hjälp.  

Kontakta företag 
V2  

Kontakta Utvecklingsfonden  

32 	I  början  av november 1982  bestämde  sig CC  för att kontakta 
Utvecklingsfonden i Umeå.  Hans  syfte  var då  att  få  hjälp  
med en  marknadsbedömning  av sin produktidé.  Dessutom  ville 
han ha tips om  seriösa, kompetenta företag för framtagning  
av  prototyp och  finansiering av  utvecklingen  av  idén.  Han 
ville  också  ha  hjälp  med  att skydda idén.  

A2 	I  mitten av  nov  -82  kontaktade  CC  Utvecklingsfonden.  
Han  redogjorde  då  för  sin idé  och  de  önskemål  han hade.  
Utvecklingsfonden  hade  sitt  PU-sammanträde i början  av 
december. De  beslutade  då  att  gå  vidare  med  CCds  produk-
tide". Det  innebar att först  skulle den  nyhetsgranskas  under  
medverkan  av  IUC (Industriellt UtvecklingsCentrum) i Skel-
lefteå.  De skulle  ta fram  en teknisk  beskrivning  som under-
lag  för nyhetsgranskningen.  Enligt CC  ombads  han  att person-
ligen besöka IUC för att informera  dem om sin idé. Samti-
digt skulle han få tips om  lämpliga företag. Från Utveck-
lingsfonden fick  han  också förslag  på  ett  antal  företag i  
Västerbottens  län.  

 

Kontakta IUC och av Utvecklingsfonden 
föreslagna företag 

Kontakta IUC 

Inte alls följa AUC's råd  

 

V3 —  

 

 

CC  ansåg fortfarande att hans idé hade för lite substans 
för att tåla  en  presentation för ett företag.  Den  var också 
helt oskyddad vilket gjorde honom försiktig.  CC  accepterade  

33 	därför Utvecklingsfondens råd så till vida att han bestämde 
sig för att besöka IUC. Däremot bestämde han sig för att 
inte kontakta några företag.  

A3 	CC  besökte således IUC och gav  dem  underlag för  den  teknis-
ka beskrivningen. Samtidigt frågade han  dem  om  tips  på 
lämpliga företag. Det skedde i början av dec  -82.  

Från IUC fick han två förslag, ett företag i Skellefteå och 
ett i Umeå. Båda verkade inom elektronik- och dataområdet. 
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-1 

 Kontakta företag  
V4  

Invänta  information  om möjligheter att patentera 
idén. 

Även i det här fallet ansåg  CC  att han hade för lite subs-
tans i  sin  idé.  Han  var också lite rädd att röja  sin  idé.  

B4 	Således vidhöll  CC  sitt tidigare beslut att inte ta några 
företagskontakter före nyhetsgranskningen. Efter sitt besök  

A4 	hos IUC gjorde  CC  inte något mer i väntan på nyhetsgransk-
ningen. 

I början av januari  -83  fick  CC  ett meddelande från IUC. 
Framtagningen av  den  tekniska beskrivningen  skulle  bli 
försenad. Detta upplevde inte han som något allvarligt  
problem  i utvecklingen av  sin  idé. 

I 

Nöja sig med  den  marknadsinformation han redan 
hade tillgång till  

V5- 
 Söka  mer  marknadsinformation för att kunna ge  den  
fortsatta utvecklingen  av  produktidén  en optimal  
inriktning  

B5 	Som  ett  resultat av  kontalterna  med  Utvecklingsfonden och 
IUC bestämde  sig CC  för att söka  mer  marknadsinformation i 
syfte att lära  sig mer om  marknaden.  

A5 	CC  började vara mera vaksam för  eventuell  marknadsinforma-
tion  han kunde komma  i  kontakt med. Den  här förändringen 
skedde i slutet  av  januari  -83.  

I slutet  av  januari fick  CC besked  från IUC att  de skulle  
börja ta fram  den  tekniska beskrivningen.  Den blev  färdig i 
början  av  februari. IUC skickade  den  direkt  till Utveck-
lingsfonden  som underlag  för nyhetsgranskningen  av  CC's  
produktidé. Det  meddelade IUC till  CC. Han  trodde  då  att 
nyhetsgranskningen  skulle  sättas igång automatiskt. 

Följa upp att arbetet  med  nyhetsgranskningen 
fullföljs  

V6  
Invänta  besked  från Utvecklingsfodnen  om resultat 
av  nyhetsgranskningen  

B6 	När  CC  fått meddelandet från IUC om att  den  tekniska besk-
rivningen var  klar  och skickad till Utvecklingsfonden, 
bestämde han sig för att inte kontakta  dem  om när resulta-
tet  skulle  bli  klart. Han  bestämde sig istället för att  

A6 	vänta tre veckor på deras resultat. 
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_I Fortsätta invänta besked från Utvecklingsfonden  
V7  

Följa upp arbetet med nyhetsgranskningen  

B7 	I slutet av februari hade dessa tre veckor gått.  CC  kontak- 
A7 	tade då Utvecklingsfodnen och frågade efter resultatet från 

nyhetsgranskningen. Det visade sig då att  man  inte  ens  hade 
påbörjat  den. Den  tekniska beskrivningen som hade skickats 
från IUC, hade bara arkiverats som  den  anlänt till Utveck-
lingsfonden. 

Omedelbart efter att  CC  varit i kontakt med Utvecklingsfon-
den  sattes  nyhetsgranskningen igång. Enligt  CC  beräknade  de  
att  den skulle  vara färdig i  mitten-slutet av mars  -83.  

Det misstag som uppstått i kommunikationen mellan IUC och 
Utvecklingsfonden innebar att utvecklingen av iden försena-
des ytterligare  en  månad.  CC  upplevde dock inte det som 
något allvarligt  problem.  

Genom sitt arbete fick  CC  reda på att det i Umeå  skulle  
hållas ett seminarium om  Japan.  Det  skulle  beröra dator-
branschen och dess utveckling. 

Nöja sig med  den  kunskap han  har  om marknaden 
V8 HL  

Delta  i seminariet för att få mer marknadsinfor-
mation  

B8 	CC  bestämde sig för att  delta  i seminariet.  Hans  syfte var 
att få mer marknadsinformation som underlag till analysen 
av  sin  ide.  

A8 	I seminariet presenterades  Japan  som ett  land  med både stor 
marknad och stort kunnande på det datatekniska området. 
Detta visste  CC  redan. Vad som däremot var nytt för honom 
var prognoserna över hur  markanden  för datorer förväntades 
utvecklas. Baserat på vad han tidigare visste om  Japan  och 
det han fått reda på  under  seminariet bedömde han att  den  
Japanska marknaden  skulle  vara ca  10  miljarde US-dollar  
1985. Han  insåg dock att hans produkt riktade sig till  en  
ytterst liten  del  av denna jättemarknad. Trots det ansåg 
han att  den  prognostiserade marknadsutvecklingen verkade 
lovande för hans produktide. 
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KOM 	Som  observatör  av processen anser jag  att  CC's  upplevelser  
av problem  är märkliga. I inledningen  av hans  kommersialise-
ringsförsök  var CC  inte alls oroad  av de  förseningar  som  
uppstod.  Han var  också mycket ovillig att ta  kontakt med  
något företag  p g a  för lite  substans  i idén och att  den  
inte  var  skyddad.  Han  reflekterade dock inte över risken 
att någon annan  skulle  hinna föra fram  en ide  liknande  
hans egen.  Detta trots att  han  själv  var  medveten  om med  
vilken  takt teknik  och nya tillämpningsområden inom  data-
och elektronikbranscherna utvecklas.  

CC  hade  nu  kommit till ett  stadium  då han började urskilja 
vissa linjer för hur han ville kommersialisera  sin  idé. 
Innan han  tog  slutgiltig ställning ville han dock  ha  reda 
på idéns patenterbarhet. 

Helst såg  CC  att hans ide kunde exploateras i  Sverige. Han  
var dock helt införstådd med att han troligtvis måste gå 
utomlands. Framför allt för att få  tag  i tillräckligt stora 
kapitalinsatser för att kunna driva produktutveckling och 
marknadsföring. Någon preciserad tidshorisont för kommersia-
liseringen hade han inte.  Han  sade sig arbeta på lång sikt 
som japanerna. Därför ansåg också att allt hittills hade 
fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

I  mitten  av mars  -83  fick  CC  besked om nyhetsgranskningens 
resultat. Det var negativt. Det hade visat sig att det 
fanns ett antal äldre  patent,  främst amerikanska, som  
skulle  kunna hindra honom att få  patent.  Dessa  patent  var 
dock utgångna varför  de  inte  skulle  kunna hindra honom att 
gå vidare mot  en  kommersialisering av idén. 

Trots att  CC nu  hade fått  en  bättre bild av marknaden och 
att han fått veta att iden inte var patenterbar, fullföljde 
han inte användningen av värderingsmetoden.  Hans  motivering 
var tidsbrist. 

Resultatet från nyhetsgranskningen var  en  allvarlig motgång 
för  CC. Han  var fortfarande utan något som gav hans ide mer 
substans. Trots detta var han helt inställd på att gå 
vidare.  Han  hade dock hamnat i  en  ny valsituation. Antingen 
måste han själv försöka gå vidare med  sin  ide eller kontak-
ta något företag att samarbeta med i ett gemensamt kommer-
sialiseringsförsök. 

- Kommersialisering i egen regi  

Stoppa processen 

Kommersialisering i samarbete med något företag  

V9 —  

CC  ansåg att alternativet kommersialisering i egen regi 
inte var realistiskt. Dels hade han inte tid att engagera 
sig i  den  omfattning som  skulle  erfordras. Dels kunde han 
inte få fram tillräckligt med  kapital  för  en  utveckling. 
Att det  skulle  behövas stora belopp insåg han  men  han 
visste inte hur stora. 
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B9 	Under april -83  bestämde  sig CC  därför för att  gå in  
i ett  "joint  venture"  med  något företag,  som han  uttryckte  
det. Hans  syfte  skulle då  vara att,  dels få  tillgång till 
nödvändigt  kapital, dels få  tillgång till bra  kompetens  
inom datateknikområdet.  Han  ansåg  sig  själv inte  ha  till-
räckligt färska kunskaper inom  det området. 

Han hade  redan föreställt  sig under  vilka förhålladen  han 
var  beredd att acceptera ett samarbete.  Han  såg gärna att  
han på  något sätt fick  delta  i ett fortsatt utvecklingsarbe-
te.  Men han kunde  inte tänka  sig  att göra någon större 
tidsinsats  på grund av sin  nuvarandä anställning. Formerna 
för  en  eventuell  ekonomisk uppgörelse  hade han  tänkt  sig 
som  någon  kombination av  engångsersättning och  royalty. 

På det här stadiet upplevde  CC  inga  problem.  Det enda han 
kunde tänka sig som  problem  var eventuella marknadskrafter. 
Med andra ord, att det inte  skulle  gå att få fram  en  till-
räckligt konkurrenskraftig produkt.  

A9 	I maj  -83  började han söka kontakt med företag.  De  företag 
han kontaktade var tre medelstora tillverkare inom elektro-
nikkomponentbranschen. Vid  den  första kontakten med dessa 
presenterade han i mycket grova  drag sin  idé och  de problem  
han ansåg  den skulle  lösa.  Han  ansåg sig inte kunna precise-
ra  den  mer då  den  var helt oskyddad. 

Inget av  de  två första företagen han kontaktade visade sig 
bli intresserade av idén. Enligt  CC  ville  de heller  inte  ha  
någon mer preciserad  information  mot att  de  förband sig att 
inte sprida idén vidare. 

Hos det tredje  företaget  som  kontaktades  blev man  intresse-
rad  av  iden.  Vi  kallar företaget här för RIAB.  De godtog  
också  CC's  begäran  om en  sekretessförbindelse innan  han gav 
dem mer information. CC  fick själv utforma innehållet i 
sekretessförbindelsen. I början  av juni -83  godkändes  den 
av  RIAB.  Den  ytterligare  information som  företaget  då  fick  
var den  tekniska beskrivning  som  IUC tagit fram och  CC's  
egna beskrivningar  av  tänkbara applikationsområden.  Vid  
dessa  kontakter med  RIAB refererade  CC  inte  på  något sätt 
till värderingsmetoden. 

I sitt eventuella samarbete med RIAB såg  CC nu  två möjliga  
alternativ.  Det ena var att helt och hållet släppa idén 
genom att sälja  den.  Det andra var att han  skulle  fortsätta 
vara med i någon  form  av ledningsgrupp för  en  eventuell 
vidareutveckling. Här såg  CC  helst att det andra alternati-
vet förverkligades. Anledningen var, att han ansåg 
sig besitta förmågan att  "se"  vad som var  de  rätta utveck-
lingsvägarna vad gällde att utnyttja teknologi och val av 
applikationsområden. Det motiverade han med att han några 
år tidigare fått  en  annan produktide som senare visade sig 
redan finnas.  CC  hade dock fått  den  iden oberoende av  den  
andra upphovsmannen.  Den  idén visade sig senare bli  en  
världsprodukt. 
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Från  juni -83 då  Riab  blev  intresserade  av  produktidén och 
fram till augusti utbytte  man information per brev  ett  
fåtal  gånger. Från RIAB's sida utgjorde detta kompletteran-
de frågor till  den teknika  beskrivningen.  De  föreslog också  
CC  ett  personligt  sammanträffande för  en  grundligare  diskus-
sion av  idén. Att  en sådan kontakt  förr  eller  senare  
var  nödvändig  hade  också  CC  insett. 

I början  av  augusti  kom man  gemensamt överens  om  att träf-
fas i  mitten av september -83. Det skulle ske hos  RIAB.  
CC's  syfte  med  att genomföra  det  mötet  var  att  få en  första  
personlig kontakt med  deras  personal. Han  såg dock detta 
möte bara  som det  första i  en  lång  rad  innan  det skulle  
bli någon slutlig uppgörelse  med  RIAB.  

Vid det  första mötet  med  RIAB erbjöd  man sig  direkt  att köpa  
CC's  idé. Det var  dock inte  vad han  tänkt  sig  i första  
hand.  Det skulle heller  inte ge honom några stora pengar. 

- Sålja  idén  till  RIAB  

V10--  Kontakta ytterligare företag 

- Erbjuda RIAB  sin  egen medverkan i kommersialise-
rings försöket  

B10 	CC  bestämde sig därför på  plats  att inte acceptera deras 
erbjudande.  Han  förklarade sig istället vara villig att 
medverka i  en  vidareutveckling av idén.  Han  ville också  
ha  kvar möjligheten att påverka utvecklingen.  

A10 	CC's  avvisande  svar  ledde till att  han  och representanter 
för RIAB började diskutera  hur  man  praktiskt  skulle  kunna  
gå  till väga  om projektet skulle  drivas i samarbete.  
Enligt CC  visade RIAB  en stor  öppenhet för olika tänkbara 
lösningar. Diskussionerna utmynnade i att  man  bildade  en  
gemensam projektgrupp.  Den skulle bestå av CC  och  en  medar-
betare från RIAB.  

Enligt  CC  hade RIAB uttryckt ett önskemål om att projekt-
gruppens första uppgift  skulle  bli att ta fram  en  katalog 
över olika tänkbara applikationsområden. Huvuddelen av det 
arbetet  skulle CC  svara för  men  han  skulle  inte behöva söka 
några lösningar på eventuella tekniska  problem.  

- Kontakta ytterligare företag 

V11— Sälja idén till RIAB 

- Tillfredsställa RIAB's önskemål om arbetsinriktning  

B11 	Inom projektgruppen kom  man  överens om att hålla regelbund-
en telefonkontakt för att höra efter när det återigen  
skulle  vara motiverat med ytterligare ett personligt 
sammanträffande. 
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All 	I slutet av september  -83  började  CC  ta fram katalogen med 
applikationsområden.  Han  hade då redan  en del  applikations-
områden klara,  men  ville försöka komma på fler.  CC  och 
hans kollega från RIAB kontaktade varandra med ca  1-2  
veckors mellanrum. Vid dessa kontakter utbytte  man informa-
tion  om läget i projektet. Samtidigt bestämde  man  tidpunkt 
för nästa kontakt och vem som  skulle  ansvara för att 
kontakt  togs.  På det här viset fortsatte projektgruppens 
arbete fram till slutet av oktober  -83. 

CC  hade fortfarande  en  stor arbetsbelastning i sitt arbete.  
Han  fick därmed lite tid över till att arbeta med katalogen 
med applikationsområden för  sin  idé. Det arbetet krävde 
dock mer tid än vad  CC  hade räknat med. Tillsammans med 
sitt ordinarie arbete upplevde han att det blev för arbet-
samt.  Han  ansåg dock inte att hans arbetsinsats i 
projektet inte stod i  proportion  till RIAB's insats. Enligt  
CC  hade  de  ställt upp helhjärtat upp på honom. Någon  tankte  
på att ta ledigt från sitt arbete för att få mer tid hade 
han inte. 

Ta ledigt för att få mer tid  
V12  

Sälja idén till RIAB 

Att  CC  upplevde  sin  medverkan i projektet som allt för  
B12 	arbetsam medförde att han bestämde sig för att erbjuda RIAB  
B13 	att köpa idén.  Han  bestämde sig då för att enbart begära 

ett engångsbelopp. Det senare ställningstagandet baserade 
han på resultatet från  de  tidigare diskussionerna med RIAB 
om  en  överlåtelse av idén.  De  skäl RIAB då angett för att 
inte betala någon  royalty  var, att det återstod  en  hel  del  
utvecklingskostnader innan  de  kunde  se  om idén  skulle  kunna 
ge  dem  något. Samtidigt  skulle CC  inte behöva engagera sig 
i  en  fortsatt utveckling.  CC  ansåg att det varit godtagbara 
skäl till att han  nu  inte  skulle  begära någon  royalty.  

Al2 	I november erbjöd  CC  RIAB att köpa idén. Det pris han 
erbjöd  dem  hade han baserat det på det arbete han  lagt  ned 
på att ta fram förslag på tänkbara applikationsområden. 

RIAB accepterade  budet.  Därmed  kunde projektet  ayslutas för  
CC's  del.  Detta skedde i  mitten av november -83.  I och  med 
den  här uppgörelsen aysade  sig CC  också rätten att ställa 
några framtida ekonomiska anspråk  på  idén. Däremot ingick  
han  inte någon  form av  sekretessförbindelse gentemot RIAB. 
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FALLET  MULTIPÄRM 

Upphovsman:  DD  

Bakgrund  

DD  arbetade  som  planeringschef  vid en  kommuns  social-
kontor.  I sitt arbete  hade han behov av  att  kontinuer-
ligt  kunna sytematisera  en  mängd  data  och  information.  

I DD:s  fall  var det  ett speciellt  problem. Han  visste 
nämligen inte  på  förhand vilken indelning  av materialet 
som kunde  bli nödvändig.  Han  visste dock att  kan skulle 
få behov av  att söka i  materialet med  flera sökord. 
Därmed insåg  han  också att  det  måste  gå  att klassifice-
ra  materialet efter  ett  eller  flera sökord.  

DD  analyserade flera olika möjligheter att utnyttja be-
fintliga  tekniker. Han  prövade bl  a  att lösa sitt  prob-
lem med  microdator  men  DD  blev  inte nöjd  med det. Det 
tog  för mycket  tid  att göra insamlade  data  åtkomliga i 
sådana  system.  

Svårigheten för  DD  att hitta  en  lösning ledde till  at 
han  ingående började studera sitt  problem.  Syftet  var  
att utveckla  en administrativ teknik som han kunde  an-
vända för att underlätta sitt  eget  arbete. 

Utgående från  de  önskemål  han hade  ayseende problemlös-
ningens  funktion  utvecklade  han en enkel  funktionspro-
totyp.  DD's  idéer  visade  sig  hålla  men prototypens  ut-
förande  var  allt för provisoriskt för att  han skulle  
kunna tänka  sig  att använda  den  i sitt arbete.  

Den  grundläggande iden  

Den funktion  DD  hade  önskat  hos  problemlösningen  var  
att  bland en  mängd  information (dokument)  kunna söka  
dokument efter  ett  eller  flera karaktäristika (sökord).  
Den funktionen hade  DD  fått fram genom att märka berör-
da  dokument med  sökord i  positioner som  bestämdes  av de  
valda sökorden.  

Resultatet blev  att  han  utan att  ens  söka  bland  doku-
menten,  kunde se om  någon bestämd typ  av dokument  fanns 
representerat.  Ville han sedan  ta  del av informationen  
i  de  önskade dokumenten  var det enkelt  att identifiera  
dem bland  alla andra  dokument.  När  DD  prövat  sin  proto-
typ upptäckte  han  också att uppbyggandet  av dokument-
samlingen hade  förenklats.  Det var  inte nödvändigt  med  
någon bestämd  sortering av  dokumenten.  Det gjordes  i 
och  med  att dokumenten märktes  med  sökord. Därmed  kunde  
olika  dokument  blandas  hur  som helst  utan att sökningen  
bland dem  försvårades. 
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Processbeskrivning 

När  DD  gjort  några enkla  tester med prototypen  började  
han  inse produktidéns användningsmöjligheter.  Han blev 
då  ganska imponerad  av sin egen produktide.  

Utgående från  sin egen  arbetssituation och  de  admini-
strativa  problem det  innebar,  antog han  att många andra 
måste befinna  sig  i liknande  situationer. Situationer 
som  medförde  en  hantering  av  heterogena informations-
mängder  samtidigt som  öveblickbarhet och möjligheter 
till  selektiv  sökning  var  nödvändiga. 

Inte kommersialisera produktidén  
V1  

Gå vidare med iden 

Bl 	Detta ledde till att  DD  bestämde  sig  för att pröva  om det 
var  möjligt att utveckla produktidén och  komma  ut  med den 
på  marknaden.  Hans  syfte  var  att försöka tjäna pengar.  

Han hade nu ingen som helst  erfarenhet  vare sig  från 
tekniskt utvecklingsarbete  eller  marknadsföring.  Den 
kompetens han  ansåg  sig ha var hans  insikt i  problemom-
rådet data-  och  informationsbehandling.  Därför upplevde  
DD  det som  att utvecklingen  av hans produktide  nog  
skulle  underlättas  om han  fick hjälp  av  någon  med  er-
farenhet. 

Kommersialisering i egen regi  
V2  

Kommersialisering tillsammans med någon annan  

Sedan  tidigare kände  DD  till ett utvecklingsbolag  på  
orten.  Han  visste också att deras verksamhet  var  inrik- 

B2 	tad  mot produktutveckling.  DD  bestämde  sig  för att kon-
takta företaget i syfte att utröna deras intresse för 
att medverka i  en  utveckling och exploatering  av hans 
produktide.  I  det  här  läget  fanns produktidén bara i  
form av en enkel  prototyp.  

A2 	I slutet  av  augusti  -82  kontaktade  han  företaget.  DD  
presenterade  sin ide  och frågade  om  deras intresse att 
medverka i ett utvecklingsprojekt. 

Företaget avböjde  hans  förfrågan.  Enligt  DD  ansåg  de 
sig  inte  ha  rätt kunnande för att utveckla produktidén 
till  en  bra  produkt.  

DD:  "De  ansåg  sig  vara  mer  inriktade  på  att utveckla  mer  
tekniskt komplicerade  produkter  och inom andra 
branscher" 

Företaget rekommenderade  DD  att istället kontakta Utveck-
lingsfonden för att  komma  vidare  med sin produktide.  
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- Ta nya företagskontakter  

V3 —  Kommersialisering i egen regi 

- Följa det kontaktade företagets råd  

B3 	DD  bestämde  sig  för att följa  det råd han  fått.  Han  ansåg  
sig heller  inte  ha  några andra  alternativ eftersom han int  
kunnat  komma på  något annat. Att  på egen  hand  utveckla och 
kommersialisera  sin ide  upplevde  han  inte  som  realistiskt.  

DD:  "Utvecklingsfonden  var  enda utväggen att  få kontakt 
med  industrin efterson  jag  genom mitt arbete  
eller på  annat sätt inte  har  sådana  kontakter" 

A2 	I  september -82  kontaktade  DD  Utvecklingsfonden och 
förklarade  sin situation  och att  han ville ha råd om 
vad han skulle  göra för att  komma  vidare.  Resultatet 
blev  att  han  fick  en  inbjudan att presentera  sin pro-
duktidé vid  beredningsgruppens nästkommande sammanträ-
de. 

I slutet  av september deltog  DD  i  det  sammanträdet.  Vid 
sin  presentation  av  produktidén tyckte  han sig  lägga  
märke  till  gruppens  förvåning över idens enkelhet,  både 
vad  gällde tillverkning och användning.  Den tolkningen 
av  deras  reaktion gav  honom intrycket att  hans  ärende  
skulle  bli  positivt  behandlat.  DD  hade  inte efterfrågat 
någon speciell  form av  hjälp utöver  den rådgivning han  
tidigare  hade  påtalat. 

Trots  det  positiva intrycket  DD  fått  av  mötesdeltagarna  
var han  ändå inte  helt  nöjd.  Han  ogillade att  han hade  
blivit ombedd att personligen presentera  sin produktide  
för beredningsgruppen.  

DD:  "Jag blev tvungen  att ta  ledigt  från  jobbet  för att  
delta  i deras handläggning"  

Så  här långt i  processen hade  DD  inte några klara fram-
tidsplaner för  sin ide. Det  enda  han var  inställd  på 
var  att undersöka  om det  fanns någon marknad för  pro-
duktiden. I övrigt ansåg  han  att  om  iden gick att skyd-
da  var  någon  form av  licensiering ett tänkbart  alterna-
tiv. Om det  inte  var  möjligt  kunde han  tänka  sig  att 
själv vidareutveckla produktidén och skräddarsy  system.  

I början  av oktober  fick  DD  ett meddelande från 
Utvecklingsfonden.  De hade  beslutat att bekosta  en  ny-
hetsgranskning  av  produktidén.  De  ställde dock ett 
villkor. Utvecklingsfonden  ville  att  DD  skulle delta 
vid en  informationssökning  vid  Patentverket i  Stockholm  
tillsammans  med en  patentingenjör.  DD  skulle få den  här 
resan till  Stockholm  ersatt  av  Utvecklingsfonden. 
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Anledningen  till Utvecklingsfondens  beslut var,  att  de  
ansett att  DD's  medverkan i informationssökningen  skul-
le  underlätta  den  efterföljande nyhetsgranskningen. 
Från Utvecklingsfondens  beslut  framgick  det  även att  de 
haft  vissa förväntningar  på  DD.  Till  nästa gång  han 
skulle  kontakta  dem  vill  de  att  han skulle ha  tagit  
kontakt med  något företag och dessutom  ha gjort en  pre-
liminär  plan  för  en  kommersialisering  av  produkten.  

DD  hade  i första  hand  förväntat  sig  att  en  nyhets-
granskningen  skulle  ordnas för att  sedan  eventuellt  få  
idén skyddad. I  den  bemärkelsen  var han  nöjd  med  
Utvecklingsfondens  beslut. Han hade  dock inte väntat  
sig  att  han  själv  skulle  bli  tvungen  att medverka  vid  
informationsinsamlingen inför nyhetsgranskningen.  

DD:  "Måste ta  ledigt igen  för att resa till  Stockholm. 
De  ställer också för höga kray.  De  väntar  sig  inför 
nästa träff att  jag  skall  ha  etablerat företagskon-
takter och  ha en  preliminär  plan  för kommersiali-
seringen  av  produkten"  

Han  ansåg också att Utvecklingsfondens handläggnings-
process blivit allt för utdragen. Framför allt berodde  
det på  att handläggaren inte  hade  kunnat fatta  beslut  i  
en  fråga  om finansiering av  Stockholmsresan.  Det  rörde  
sig om 1 500  kr. 

Ta andra kontakter  
V4  

Acceptera Utvecklingsfondens erbjudande om nyhetsg 
ranskning och villkoret att han etablerade företag 
kontakter 

Trots att  DD  inte  var helt  nöjd  med  Utvecklingsfondens  
B4 	beslut,  bestämde  han sig  ändå för att resa till  Stockholm.  

samband  med den  resan  hade han  planerat att kontakta 
ett företag.  Vi  kallar  det  här för GEXAB.  DD  kände till  
det sedan  tidigare  som  leverantör  av  kontorsutrustning  
men han hade aldrig  tidigare varit i  kontakt med dem.  
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A4 	DD  besökte  således  GEXAB och presenterade  sin produktidé. 
Samtidigt hade han  erbjudit  dem  att  få  optionsrätt till  en  
exploatering. GEXAB's  svar blev  bara att  de skulle  fundera  
på hans  erbjudande  om  att exploatera produktidén.  

DD's  första intryck  av  besöket  var  inte speciellt 
uppmuntrande för honom.  

DD:  "GEXAB  blev  inte  direkt  överväldigade  av  idén.  
De  verkade  mest  intresserade  av vad jag  själv  
ville  göra  med den"  

Ta nya företagskontakter  
V5  

Vänta på besked från GEXAB 

B5,A5  DD  bestämde  sig  för att invänta  besked  från GEXAB.  

Det  intryck  DD  fått  av  GEXAB's mottagande medförde att  
han  ansåg  sig ha  hamnat i ett besvärligt vägval.  Det  
ena  alternativet hade  varit att  gå via  ett företag,  t 
ex  GEXAB,  det  andra  hade  varit att  han  själv  skulle ha  
börjat arbeta  med  idén  eller  någon  kombination av de  
båda  alternativen.  Dessa olika  alternativ  innebar också 
olika  konsekvenser  för  finansieringen av en  vidareut-
veckling.  

V6- 

- Låta ett företag exploatera produktidén 

- Egen finansiering av egen kommersialisering 

- Kommersialisering tillsammans med  en  kompanjon 

Finansiering av egen kommersialisering med bidrag/ 
villkorliga lån  

B6 	DD  valde att inte fatta något  beslut om  hur  han skulle  
driva kommersialiseringen vidare. Oaysett  processens  
fortsatta utveckling aysåg  han  dock att utnyttja 
Utvecklingsfonden  så  mycket  som det  någonsin  var  möj-
ligt.  

DD:  "Har nu  själv satsat  totalt  ca  1 000  kr  på min pro-
duktidé  och  kommer  inte att satsa ett öre  mer  förän  
det  är alldeles nödvändigt och  ger  något i gengäld"  

A6 	DD  sökte hjälp från Utvecklingsfonden för att  få  utformat 
ett förslag till optionsavtal  med  GEXAB i  Stockholm. Till 
det  beviljades  han 1 000  kr för täckning  av  kostnader för 
utformning  av  ett  sådant  avtal.  Samtidigt  påbörjades  en 
beredning av en  patentansökan. För  det  anlitade Utveck-
lingsfonden  Stiftelsen  Idéutveckling i Umeå. 
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A5 	DD  kontaktade åter GEXAB.  Den  här gången efterfrågade  han 
(forts) en plan  över  hur  de ville  medverka i  en  eventuell  kommer-

sialisering.  

DD:  "Jag  vill  nu ha  ett noggrant definierat  handlings-
program  från deras sida  som binds  i ett eventuellt 
optionsavtal. Därefter  kan jag  analysera  vad jag 
kan  ägna  mig  åt"  

KOM 	DD  hade  alltså åter börjat analysera  en  tidigare valsitua-
tion  (H7).  

- Låta företag exploatera produktidén  

V7  -- Egen kommersialisering 

Kommersialisering tillsammans med  en  kompanjon  

B7 	DD  bestämde  sig  för att försöka ta fram  underlag  för  en  
eventuell  egen  medverkan i  en  kommersialisering. Syftet  
var  att  få  kalkylunderlag.  

A7 	Han  begj  orde in offerter på mindre  provserier  av  
produkten från ett företag,  men hans  offertförfråg-
ningar avvisades. Företagets  motivering var enligt  DD  
att  det var  för  små serier. 

Det  optionsavtal  som  Idéutveckling  skulle  ta fram  hade nu  
blivit  klart. Det  undertecknades  av  DD  och översändes till 
GEXAB. Detta  gjordes  utan att  det hade  kommit något  hand-
lingsprogram  från  dem.  

DD's  förhoppningar  om  något samarbete  med  GEXAB  blev  
allt  mindre. Det  berodde bl  a på  att  de  inte kommit 
fram  med  något  handlingsprogram.  Framför allt berodde  
det  dock  på  att  de  tagit lång  tid på sig  att fundera  på  
DD's  erbjudande.  

DD:  "De  verkar vara allt för försiktiga.  Jag tror  att  de 
kommer  att rinna ut i sanden" 

Idéutvecklings  beredning av en  patentansökan resultera-
de i att produktidén bedömdes  som  inte  patenterbar. Den 
informationen  fick  DD  direkt  från Idéutveckling. Utöver  
det gav de  honom också ett  råd. De  rådde honom att 
själv ta  tag  i  projektet  och göra  en  rejäl insats  som 
de  bedömde till ca två månaders arbete. 

För att klara  av  detta  skulle  DD  ha  behövt ta  ledigt  
från sitt arbete i två månader.  Det var  något  som han  
inte  kunde  tänka  sig  att göra i  det  här  stadiet av  
kommersialiseringsprocessen.  Han hade  nämligen upplevt  
projektet som  allt för riskfyllt för att  han skulle  vå-
ga göra  en sådan satsning. Han  bedömde också att  han  
troligtvis inte  skulle ha  fått  en sådan  ledighet från 
sitt arbete. 
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DD:  "Jag  är inte särskilt lockad  av det  förslag  som  
Idéutveckling gett  mig. Man har  ett  jobb  att 
sköta och  en personlig satsning skulle  innebära  
en  risktagning"  

Kontakta ytterligare leverantörer för att 
få kalkylunderlag 

V8 —  

Utnyttja  den  kunskap han redan hade 

Ta ledigt från arbetet 

Lägga ner projektet 

Använda fritiden 

I slutet  av  januari  -83  fick  DD  besked  från GEXAB.  De  
avböjde samarbetet  om en  kommersialisering  av  DD's  
produktidé, med motiveringen,  att  de  ansåg att produk-
ten inte  skulle  passa  in  i deras övriga  sortiment av  
kontorsvaror. Två månader senare fick  DD  reda  på  att  de  
gått i  konkurs. Han antog då  att deras tidigare ointresse 
för produktidén också  kunde ha  varit orsakat  av en  an-
strängd ekonomisk  situation  i företaget.  

B8 	I februari  -83  kontaktade  DD  Idéutveckling för att  
A8 	diskutera  sin situation. Han ville  också  ha  deras synpunk-

ter  på en ny  kontaktmöjlighet, ett konsultföretag inom  
databranchen. Vi  kallar  det  Dantab.  DD  hade  känt till  
det sedan  tidigare. Ägaren  av  företaget  hade  nämligen vari  
en av  DD's  tidigare universitetslärare.  

DD  hade  redan tidigare nämnt  den  här  kontakten  för Idéut-
veckling i förbigående.  Han hade då  blivit avrådd  av  deras 
handläggare att ta  kontakt. De hade  bedömnt att  tiden  inte  
var  mogen för detta  då  GEXAB inte  hade  hunnit lämna  besked 
om  eventuell  medverkan. 

När  nu  GEXAB  hade  meddelat sitt ointresse ansåg 
Idéutveckling att  DD  kunde  pröva  den  nya  kontakten. 
Således  kontaktade  DD  Dantab.  Hans  syfte  var  att sonde-
ra deras intresse  av  att medverka i  en  utveckling  av  
idén.  Samtidigt  aysåg  han  att  få en  värdering  av  pro-
duktidéns affärsvärde. 

Dantabs mottagande  blev  mycket  positivt.  

DD:  "En  chockartad,  positiv  bedömning  av  produktidén"  

Enligt  DD  hade  Dantab sett  det  här  som det  bästa tänk-
bara hjälpmedlet för  de behov  där  en  microdator  var  ett 
allt för omfattande hjälpmedel.  De hade  också erbjudit  
sig  att köpa  2-3 system av  DD  när  han  fått fram färdiga  
produkter.  

Tidigare  hade  DD  gjort  egna kalkyler för  vad det skulle  
kosta att tillverka  en  färdig  produkt.  För att  få en  
jämfö- 
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reise  hade han  frågat Dantab  om en  bedömning  av  ett 
skäligt marknadspris.  Enligt  DD  visade Dantabs bedöm-
ning  på  stora  marginaler  när  han  jämförde  med  sina egna 
kalkyler. Detta tillsammans  med  deras övriga positiva 
omdömen  om  produktidén  gjorde  DD  mer  intresserad  av en 
egen  kommersialiserng.  Han  kände  sig  övertygad  om  att 
produktidéns affärsvärde  var  tillräckligt  stort.  

Låta företag exploatera produktidén  
V9  

Kommersialisering i  egen regi 

B9 	Detta ledde till att  DD  började göra  en  första  grov plan 
A9 	för  det  fortsatta utvecklingsarbetet.  Planen blev 

helt  inriktad mot  en egen  kommersialisering. I  det  läget  
bestämde  sig  DD  också för att inregistrera  en egen firma. 

Resultatet av planeringen blev  en plan  i två steg.  

1. Provförsäljning av ca  25  enheter till målgruppen 
ADB-företag och konsultföretag inom ADB.  

2. Provförsäljning  av  ca  1 000  enheter till samma 
målgrupp. Här  hade  DD  planerat att använda någon  
form av  direktreklam  som  säljhjälpmedel.  

Samtidigt som  DD  blev  allt  mer  övertygad  om  affärsvär-
det i produktidén upplevde  han en  besvärande  ambi-
valens. Hans  största  problem var  vacklandet mellan  om 
han skulle  satsa  på en  kommersialisering  eller  inte.  
Det  berodde främst  på den  valsituation  han  befann  sig  
i. Nämligen att lämna ett tryggt arbete för  en  osäkrare 
framtid,  som en egen satsning skulle  innebära. Dessutom  
gav hans  nuvarande arbete honom inte mycket  tid  över,  
som han kunde  ägna åt produktidén. 

Ta ledigt från arbetet 

V10— Fortsätta som tidigare på fritiden 

- Förändra  sin  arbetssituation  

810 	För att både få mer tid över till sitt arbete med  den  
planerade kommersialiseringen och samtidigt skjuta upp 
ett definitivt beslut om  en  egen satsning bestämde han 
sig för att försöka förändra sitt nuvarande arbete.  

A10 	Han tog  därför kontakt med  sin  arbetsgivare och disku-
terade igenom sitt  problem.  Det resulterade i att han 
kom att få helt nya arbetsuppgifter från hösten  -83.  I 
kombination med det planerade han att ta ut vissa 
föräldraledigheter.  Han  planerade också om  sin semes-
ter.  Allt i syfte att få mer tid över till arbetet med 
kommersialiseringen. 
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Stoppa processen  
V11  

Gå vidare  

B11 	DD  bestämde  sig  för att fortsätta söka tänkbara tillverkar  
All 	av komponenter  till produkten.  Han tog kontakt med  Idéut-

veckling för att diskutera detta.  Under  dessa diskutioner 
berättade  han  också  om den reaktion han  fått  hos  Dantab. 
Även handläggaren  hos  Idéutveckling  blev då  övertygad  om  
produktidéns möjligheter.  De gav  också  DD  ett  tips om en  
komponenttillverkare.  

4  Stoppa processen  
V12  

Gå vidare  

B12 	Diskussionen med  Dantab resulterade i att  DD  bestämde  sig  
för att pröva  det  företag Idéutveckling rekommenderat.  Han  

Al2 	kontaktade företaget och  de  erbjöd  sig  att ta fram prover  
på  material och  komponenter  för  DD's  granskning.  

Först  efter  fyra veckor fick  DD  svar. Det var  något  som  
irriterade honom mycket.  

DD:  "Det  är märkligt att  det  ska behöva ta fyra veckor 
att  få  fram några materialprover och stoppa  dem  i 
ett  kuvert.  Ju  mer jag har  jobbat  med den  här idén  
har det  gått upp för  mig  hur  fort tiden går  utan  at 
det  händer något  om man  inte själv tar  tag  i  det. 
Jag  upplever  det  dock  som  jobbigt att  man  alltid 
skall behöva precisera färdigdatum för att  få  saker 
färdiga i  tid"  

I samband  med  att  DD  började söka lämpliga tillverkare 
insåg  han  att  han  måste lösa  finansieringen av de  första 
serierna.  Han var  fortfarande inte beredd att själv göra 
någon  sådan satsning. 

Egen finansiering 
V13  

Bidrag/villkorliga  lån 

B13 	DD  bestämde  sig  för att försöka utnyttja Utvecklingsfonden 
för att  få en finansiering. 

A13 	Han  ansökte hos  dem  om medel, ca  20 000  kr för att utveck-
la produkten. Det var vad han bedömt att det  skulle  kosta 
att ta fram  en  första säljbar provserie om  50  st. Detta 
beviljades av Utvecklingsfonden  

Under  sina  diskussioner med  Idéutveckling  om  tänkbara 
tillverkare fick  han  också reda  på  att  de  planerat att 
ge honom ett  stipendium om 5 000  kr.  Det var  aysett för  
delfinansiering av  provserien och genomförandet  av  
testförsäljningen.  Enligt  DD  berodde Idéutvecklings  
beslut om delfinansiering på  att  de  själva blivit över-
tygade  om  att  det  fanns ett affärsvärde i produktidén. 
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Den  tillverkare  DD  kontaktat fick till sist fram sina 
slutliga prover  på komponenter.  Dessa uppfyllde dock inte  
de krav  DD  ställt. 

Stoppa processen  
V14  

Fortsätta sökandet efter komonenttillverkare  

B14 	Enda sättet för att lösa  problemet med  att hitta  komponen-
ter var  att fortsätta söka  efter  andra tänkbara tillverka-
re. Även  den  här gången bestämde  sig  DD  för att diskutera 
igenom  det med  Idéutveckling. 

Al4 	Tillsammans  med en av  deras handläggare planerade  DD  att 
göra ett besök  hos  ett systerföretag till  den  tillverkare  
som  kontaktats tidigare.  Det  företaget  var  beläget i Örns-
köldsvik.  

Egen  kommersialisering  
V15  

Stoppa kommersialiseringsförsöket  

B15 	DD  hade nu på  allvar börjat engagera  sig  i  projektet.  
Inriktningen  av  kommersialiseringen  var  fortfarande  
klart  inställd  på  att göra  det  i  egen regi. Han  började 
också att skissa  på  hur  en  användarinstruktion för pro-
dukten  skulle se  ut.  Han  försökte leva  sig in  i tänk-
bara användares  situationer.  och försökta  se  olika möj-
ligheter att komplettera  systemet.  Allt detta försökte  
han  arbeta  in  i användarinstruktionen.  

A14 	Tillsammans  med en  handläggare från  Ide- utveckling besökte  
(forts)  DD  företaget i örnsköldsvik.  DD's  aysikt  med  besöket  var  

att undersöka deras intresse och möjligheter till att ta 
fram  en  prototyp och eventuellt även  en  provserie. 

Mötet resulterade i ett löfte från företaget  om  att ta 
fram  en.  prototyp till i början  av juni -83  och prelimi-
när leverans  av en  provserie i slutet  av  augusti.  Men  
redan  vid  mötet framkom  det  att företaget inte  kunde  
tillverka hela produkten.  En komponent  måste  DD  söka  
efter på  annat håll. 

Stoppa  processen 
V16  

Söka nya komponenttillverkare 

Detta stoppade dock inte  DD.  Han  visste att tillverknings-
tekniken måste finnas någonstans.  Den teknik som han  aysåg  
skulle  vara inbyggd i  den  felande  komponenten  fanns redan 
andra  produkter på  marknaden.  

B16 	DD  fick ett  kontakttips av  företaget i örnsköldsvik.  Det  
bestämde  han sig  för att pröva.  Den  tillverkare  han hade  
tipsats  om  fanns i  Göteborg.  
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A16 	När  DD  kontaktade  dem  visade  det sig  att företaget av-
vecklat tillverkningen  av den produkt  DD  var  intresse-
rad  ay.  Han blev  dock hänvisad till ett annat företag i  
Göteborg. Det  företaget visade  sig  fortfarande till-
verka  den produkt som  DD  sökte. 

- Stoppa processen 

V18— Söka bättre komponenter 

- Godkänna  den  erbjudna komponenten och börja 
förbereda  en plan  för provförsäljningen  

B18 	När  DD's  kontakter med de  olika tillverkarna slutligen 
mynnade ut i att  en  komplett  produkt kunde  tillverkas 
ansåg  han sig  kunna göra  en definitiv  marknadsplan. I 
samband  med det  bestämde  han sig  också för att beställa  
en  första provserie  om 50  st  hos  företaget i 
Örnsköldsvik.  

A18 	DD  beställde  den  första provserien och började utarbeta  
en  marknadsplan för provförsäljningen. Avsikten  var  att  
den skulle  genomföras  under november -83.  Innan  den  på-
börjades aysåg  han  att placera ut några  produkter som  
pilotfall.  Han  aysåg också att i slutet  av oktober gå  
ut  med  direktreklam till  500 adresser. Resultatet av 
det  här första  steget  i  planen skulle  ligga till  grund  
för  en  eventuell  större  satsning på  hela  Sverige. 

Planeringen av  provlanseringen förlöpte i  stort  smärt-
fritt. I  mitten av september  började produktskisser, 
reklamblad och användarinstruktioner vara klara.  Det  
fattades endast några  mindre  justeringar.  Det  verkade 
också  som  tillverkaren i Örnsköldsvik  skulle  kunna 
hålla  den  utlovade leveranstiden i slutet  av oktober. 
Det  enda  som  DD  såg  skulle  klicka för honom  var,  att  
han  inte  skulle  hinna placera ut några exemplar  som  
pilotfall före provlanseringen. Kalkylen för tillverk-
ningen  av  produkterna  kunde heller  inte hållas. 
Avvikelsen  var  dock  så  marginella att  DD  inte trodde 
att  den skulle  påverka försäljningen  negativt.  I slutet  
av september var det  bara några  få  saker  som  inte  var  
färdiga inför provlanseringen.  Det var  olika praktiska  
detaljer som kontor  och  hur  han skulle  hantera even-
tuella serviceåtaganden.  

B19 	När  DD  fick  de  första provexemplaren  av  produkten (alla  50  
Al9 	levererades inte  samtidigt)  började  han  bearbeta  dem 

som han  kontaktat  en  första gång  med  direktreklam  men 
som  inte svarat. Detta  gjorde han per telefon. 

Av dem som  accepterade att  få  ett exemplar  på  prov  var 
det enligt  DD  ca  var 3-4:e som blev så  intresserade att  
de  började diskutera tänkbara applikationsområden. I  
mitten av november -83 hade  DD  totalt  ca  30  exemplar 
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ute för påseende.  Han  upplevde dock att  det  gick trögt 
för honom att locka fram något riktigt intresse för 
produkten.  Han hade heller  inte någon erfarenhet från 
provlansering  av  nya  produkter.  Därför upplevde  han det 
som  att föreställa  sig vad som borde  vara  en naturlig 
reaktion bland de  kontaktade i  målgruppen.  

DD:  "Det  verkar lite trögt  men det  skall väl vara  det  i 
början" 

Fortsätta lanseringen hos nya kunder  
V19-

1 
 
Tillfälligt stoppa provlanseringen 

Trots att  DD  deltagit i framtagningen  av  produkten och 
godkänt alla  detaljer var han  ändå inte  helt  nöjd  med 
sin produkt.  När  han  provade  den  upptäckte  han  vissa 
praktiska  problem som kunde  uppstå  vid  användning.  Det 
var  dock inte något  som  försämrade produktens tekniska  
funktion.  Däremot trodde  han  att  det kunde  skapa  en  
viss  irritation hos  användarna.  

Under december -83  fick  DD  mer  att göra i sitt arbete.  
Det  medförde att  han  inte längre  kunde  ägna lika mycket  
tid  till  sin  provlansering.  

Av det 30-tal  exemplar  som  DD  haft  ute för påseende  
hade han  kunnat sälja  8  st.  De  resterande  20 av  prov-
serien  hade han  behållit i  lager  i händelse  av  någon 
större beställning.  

B19 	Efter den satsning han gjort under november  försökte  han  
tänka över  de  erfarenheter  han  fått i sitt kommersiali-
seringsförsök. Provlanseringen  hade  resulterat i många 
returer.  De  flesta returerna  hade  motiverats  med argu-
ment som  "visst är  det  intressant  men vad har vi  för 
nytta  av det  här".  DD  trodde dock att  det  också fanns 
andra,  mer  precisa orsaker till returerna. 

DD:"Det upplevs jobbigt att någon  kommer med  förslag 
till förändringar i administrativa  system. Man  är 
för stressade för att ta  sig den tid som  krävs 
att sätta  sig in  i  systemet,  dessutom  går det  
inte att leka  med  några spel  på dem"  

DD's  slutsats från sitt  eget  resonemang  blev  därför att  
det  nog  var  ganska svårt att  gå  ut  med  ett  system som  
byggde  på  "gör-det-själv-principen".  Med  andra  ord,  att 
användaren själv måste bygga upp sitt  system,  bestämma 
sökord  m m. 

Enligt  DD  borde det  därför  ha  lett till  en mer  lyckad  
satsning om  användarna  hade  kunnat erbjudas skräddar-
sydda  system. En sådan satsning  ansåg  sig  dock  DD  inte 
kunna klara  ay.  Det skulle  leda till ett allt för brett  
spektrum av grupper med  olika  behov  och önskemål. 
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Ett resultat av hans resonemang blev att han började 
intressera sig för enbart  en  sådan speciell målgrupp, 
nämligen där det fanns behov av att arbeta med till-
fälliga  system. Han  exemplifierade det med konferens-
och kursplanering. 

Skräddarsy  system  för speciella ändamål  
V20  

Bibehålla produktens utformning  

Han  var dock ännu inte beredd att ta ett sådant steg.  Han  
ville få mer tid att smälta sina gjorda erfarenheter. 

Läget  i  DD's  kommersialisering förändrades  heller  inget  
under  första  kvartalet -84. Han  väntade  nu på vad han  
kallade sekundära försäljningseffekter.  Med det  menade  
han  att  de som  redan köpt ett  system skulle  återkomma 
för att köpa fler.  Det gav  dock inga  som helst resul-
tat. 

Han hade  endast  haft  ett  fåtal kontakter med  några  av dem 
som  köpt produkten. I  de fallen hade de  kontaktat  DD  
uteslutande för att fråga  om  vissa  problem  i samband  med  
deras upprättande och användningen  av systemet. Det var  
dock inget  som  föranledde  DD  att återuppta  sin  provlanse-
ring  eller  göra några förändringar i produkten.  

Efter en tid eftertanke kom  DD  fram till att  han  upp-
levt marknadsföringen  av  produkten  som  oerhört arbets- 

B20 	krävande.  Med den  erfarenheten  ville han  inte göra 
några ytterligare insatser  eftersom han  inte  var  säker  
på vad det skulle  ge för  effekter. Han  ansåg  sig  också  
ha  svårt att förutse vilken typ  av  insats  som skulle  
kunna vara lämplig.  

Under  sommaren  -84  planerade  han  dock att i samband  med 
sin semester  resa runt till tänkbara köpare i södra  
Sverige. Han  aysåg  då  också att besöka  dem som haft  
produkten för påseende  doh  som han  fortfarande betrak-
tade  som  potentiella köpare.  Han  räknade  då med  att  få 
en  bättre  effekt om han  personligen presenterade  sin 
produkt.  

Fram till sommaren  -84  trodde han inte att han  skulle  
hinna arbeta något mer med produkten. Skälet var tids-
brist.  Hans  fritid räckte inte längre till. Dessutom 
hade hans nya arbetsuppgifter lett till ytterligare ar-
bete han inte räknat med och således fått motsatt ver-
kan mot vad han från början aysåg, nämligen att få mer 
tid över att ägna åt kommersialiseringen av  sin  pro-
dukt. 

Ett annat  stort problem som  DD  hade  upplevt  var hans  
försäljningsovana.  Han hade  känt  sig  mycket ovan att 
handskas  med  försäljningssituationer. 
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A20 	Under sin  sommarsemester besökte  DD  några  av  sina po-
tentiella  kunder  i södra  Sverige. Det gav  dock  heller  
inte något  resultat. Både  detta och andra tidigare mot-
gångar ledde till att  han  började känna  sig  ganska upp-
given.  Han hade  också börjat bli  klar  över att  han  var-
ken  hade resurser eller  kunnande att driva marknads-
föringen  av  produkten. Framför allt  var det brist på 
tid  och pengar  som gjorde det  svårt för honom att fort-
sätta  en  kommersialisering.  

Den del som  DD  ansåg  sig ha  bästa möjligheterna att 
lyckas  med vore  att inrikta  sig på  nyckelfärdiga  sy-
stem. Det skulle  dock kräva att  han  skaffade  sig  nöd-
vändig marknadskunskap förutom allt arbete  med  mark-
nadsföringen.  Han  bedömde dock att  en ordentlig sådan 
satsning skulle  kräva mycket  mer tid  än  vad han  själv  
hade  möjlighet att aysätta. Ekonomiskt trodde  han  också 
att  en sådan satsning skulle  bli för betungande för 
honom.  

Under  hösten  -84 drog  DD  således  slutsatsen att  han  
inte  kunde  fortsätta att driva  en  kommersialiserng  av  
produkten.  Han  kontaktade därför Idéutveckling för att 
diskutera  sin situation. 

De  rådde honom till att försöka "lyfta  projektet"  genom 
att lägga ner  en ordentlig  arbetsinsats i syfte att 
hitta nya infallsvinklar.  Det var det  enda  som de  ansåg  
kunde  vara till någon hjälp när kommersialsieringspro-
cessen gick  så  trögt.  DD's  dilemma var  dock att  han  an-
såg att  han  inte  kunde  hitta några nya infallsvinklar.  
Han  visste därför  heller  inte riktigt  hur  han skulle  
driva  projektet  vidare. Ett  helt  annat tänkbart hand-
lande  som  dök upp  under diskussionen med  Idéutveckling  
var  att sälja produkten till något företag.  

Egen  kommersialisering  

V21--  Lägga ner  projektet  

Sälja produkten till ett företag  

B21 	DD  blev  intresserad  av den tanken.  Idéutveckling försökte 
hjälpa honom  med  lämpliga  kontakter, men de kunde  inte  
komma med  några lämpliga förslag.  

A21 	DD  kontaktade  då på egen  hand  företag  som  tillverkade 
och/eller marknadsförde planeringstavlor och andra adminis 
tarativa hjälpmedel.  Han  upplevde ett visst inledande 
intresse från några  av dem. Efter  att  de hade  fått  se  
produkten avböjde  de med motiveringen  att  de hade  fullt  up 
med  andra  produkter.  
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Trots dessa motgångar i sina försök att sälja  sin pro-
dukt  till någon exploatör,  var  DD's  inställning fort-
farande att  om han  hittade något sätt att avveckla  sin 
idé, skulle han  nog försöka göra  det. Han  ansåg dock 
fortfarande att  hans produkt var  bra.  Det  grundade  han 
på de  erfarenheter  han  fått när  han  presenterat produk-
ten för potentiella användare.  Enligt  DD  hade de  flesta 
ansett att  det låg  något i  de  fördelar  som han hade  på-
talat.  Det som han  själv upplevt  som en  viss nackdel  
med  produkten  var  att  den  krävde ett förändrat  admi-
nistrativt  beteende  hos  användaren, långt utöver  det  DD  
själv  hade  räknat  med då han  påbörjade provlanseringen.  
Enligt  DD  var det  troligen  det som hade gjort det så  
svårt att  få  ut produkten  på  marknaden. 
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FALLET  BILUNDERLÄTTARE  

Upphovsman  EE  

Bakgrund  

I början  av  mars  -82,  köpte  EE  en  gammal  bil. Efter  köpet  
gjorde han en  noggran genomgång  av den. Den  visade  sig  
vara i betydligt sämre skick än  vad  EE  hade  trott från 
början.  Han  fann omfattande rostskador  både under  
golvet och  under  dörrarna.  Eftersom  EE  ansåg  sig ha 
betalt  ganska mycket för  bilen  tyckte  han  att  den var  
alldeles för  dyr  att skrota. 

Allt  eftersom  tidpunkten för  den  årliga kontrollbesiktningen 
närmade  sig,  vilket  var  i  oktober -82,  började  EE  alltmer 
fundera över  hur  han skulle  reparera  sin bil. Han  trodde 
nämligen inte att  han skulle  kunna sälja  den  i befintligt 
skick utan att göra  en stor  förlust.  Han  trodde  heller  
inte att  den skulle  klara besiktningen i nuvarande 
skick. Därför såg  EE  skrotning som det  enda  alternati- 
vet  till att reparera  bilen. Men det alternativet hade 
han  redan avfärdat  som  orealistiskt.  

EE  bedömde att  det skulle gå  åt minst  30  timmar till att 
reparera  bilen. Det  arbetet  skulle  i huvudsak  bestå av  
svetsning  under  golv och dörrar.  EE  var  yrkessvetsare och 
visste därför  hur  arbetskrävande  det kan  vara att 
ligga  på  rygg  under en bil  och svetsa. Att genomföra 
reparationsarbetet  på så  sätt  kunde han  därför inte 
tänka  sig. Han  insåg att  han  inte  skulle  orka  med det. 
Enligt  EE  tyngde det  här  problemet  honom  så  att  han  
periodvis  hade  sömnproblem.  

Eftersom  EE  allt  mer blev  inställd  på  att reparera  sin bil,  
började  han  fundera  på  hur  han skulle  göra för att slippa 
ligga  på  rygg och svetsa.  EE  tänkte  sig  att genom att  samti-
digt  sidoluta och hissa upp  bilen, skulle han  sittande  eller 
stående  kunna svetsa  under  hela  bilen. Men samtidigt ville 
han ha både bilens  underrede och garagegolvet fritt från 
hindrande pallbockar.  

EE  fick  då en idé. Om han på en  sida  av bilen kunde  ta  bort  
hjulen och i stället skruva  fast  stödben,  skulle han sedan  
kunna vicka upp  bilen på  dessa.  Han gjorde  två stödben och 
provade.  Det  visade  sig  att  det  fungerade bättre än  vad han 
hade  väntat  sig. Som  lyfthjälpmedel behövde  han  bara  en 
enkel  lyftanordning  som han  fäste i taket ovanför  bilen.  

EE  kunde nu med  hjälp  av  dessa stödben påbörja  reparationen 
av sin bil. Den  arbetsställning  han  erhöll upplevde  han 
som  mycket bra.  Han kunde  sittande  eller stående komma  åt  
bilens  golv överallt  på en  sida. Svetsarbetet  blev heller  
inte  så  arbetskrävande  som han  från början  hade  befarat. 

Processbeskrivning  

Under tiden som  EE  höll  på med  reparationsarbetet fick  han  
besök  av  flera  personer han  kände  sedan  tidigare.  Enligt  EE  
tillhörde  de den kategori som  i möjligaste mån själva utför 
allt reparationsarbete  på  sina bilar. 
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När  de  fick  se  EEs  bil  upphissad  på  stödbenen,  hade de  
blivit mycket intresserade.  De  sade att  de ville  låna 
dessa när  han var klar med  reparationsarbetet.  EE  gav 
dem  dock inget löfte  om  detta. 

Att flera  personer,  oberoende  av  varandra blivit 
intresserade  av hans  stödben, fick honom att fundera 
över  om det kanske  fanns ett  behov av en sådan 
produkt.  

Endast lösa sitt eget  problem 
V1  

Försöka kommersialisera produktiddn 

KOM  EE  var  först och främst intresserad  av  att lösa sitt  
eget problem, d v s  hur  han så enkelt som  möjligt  
skulle  kunna  komma  åt för att svetsa  under sin bil. 
Han  insåg inte att  det kunde  finnas något affärsvärde 
i produktidén förrän andra  personer  började intressera  
sig  för  den  och fråga  om de  fick låna  den. 

B1  Uppmuntrad  av det  intresse  hans produktidé hade  väckt 
bestämde  han sig  för att försöka  gå  vidare  med  idén.  
Hans  syfte  med det var  att  på  sikt tjäna pengar  på 
den.  

Låna ut stödbenen till sina bekanta  
V2  

Förhindra att idén spreds till andra 

P g  a  det intresse hans prototyp väckt hos hans bekan-
ta, blev han rädd att idén  skulle  börja spridas innan  

B2  han själv hunnit börja utveckla  den. Han  bestämde sig 
därför för att inte låna ut stödbenen till någon. 

KOM  Här upplevde alltså  EE  en  fara i att idén  kunde  börja 
spridas  om han  lånade ut  den  första enkla  versionen av 
den. Han  övervägde dock inte konsekvenserna  av  att in-
te låna ut  prototypen  till andra när  de  redan fått  
se den  i användning.  En konsekvens skulle  kunna 
bli att sådana  personer  stimulerades till att själva 
ta fram egna lösningar.  

A2  EE  började  nu  fundera över  hur  han skulle  förhindra 
att  hans produktidé  spreds allt för mycket. När  de 
personer som  blivit intresserade  av hans  stödben åter-
kom, sade  EE  att  han hade  kasserat  dem  därför att  de  
inte fungerade speciellt bra. Genom att svara  på det  
sättet, väntade  sig  EE  att deras intresse för stödbe-
nen  skulle  svalna.  Det gav  också  det resultat som han  
väntat  sig. De  slutade att fråga  efter  stödbenen. 
Därmed ansåg  sig  EE  nu få den  arbetsro  han  behövde för 
att kunna fortsätta att arbeta  med  produktidén.  Han  
insåg nämligen att  prototypen  ännu behövde genomgå  en 
ordentlig  utveckling.  Han hade  ju i första  hand  gjort 
den med tanke på  att underlätta sitt  eget problem.  
Därför betraktade  han  stödbenen i nuvarande utförande  
som  ganska provisoriska. 



EE 49  

Kommersialisera produktidén i egen regi  
V3  

Sälja idén till  en  exploatör  

B3  EE  var  inte alls intresserad  av  att driva kommersiali-
seringen i  egen regi. Som  skäl  angav han  att  han  inte  
hade  någon  firma. Han  avsåg i stället att sälja  både  
tillverknings- och försäljningsrättigheter. 

Genom sitt arbete  som  yrkessvetsare kände  EE  till ett  
flertal små  svets- och smidesverkstäder.  Han  visste 
att  de skulle  klara  av  att tillverka produkten.  Enligt  
EE  borde det gå  att tillverka produkten i ett mycket  
enkelt  utförande.  

A3 Han  funderade  en  hel  del  på möjligheten att sälja till 
ett sådant företag,  men  han vågade inte kontakta  dem.  
Främst berodde det på hans rädsla för att mista  sin  
idé. Dessa farhågor grundade han på att han visste att 
det var ont om jobb för dessa verkstäder. Därför trod-
de han att om någon av dessa  skulle  få  tag  i hans idé,  
skulle de  kunna vara ganska hänsynslösa mot honom som 
upphovsman. 

Ta kontakt med exploatör utan att skydda idén  
V4  

Försöka få idén skyddad innan exploatör 
kontaktas  

B4  I stället för att kontakta något  av  dessa företag, 
bestämde  sig  EE  för att ta  kontakt med  Patentverket.  
Hans  syfte  var  att ta reda  på  vilka möjlighe-
ter  det  fanns att skydda  sin idé.  För att  ha  något  
underlag  för sina  kontakter med dem,  fotograferade  han  
stödbenen.  

A4  I  september -83 skrev  EE  till Patentverket för att  få 
besked om - möjligheterna att  få sin produktidé  skyddad.  
Brevet  resulterade i att  han  fick ett  flertal patent 
på  liknande  idéer.  Något  mer  utöver detta fick  han  
inte.  De patent han  fått tyckte  han  inte  var  några 
speciellt bra tekniska lösningar.  Han  förstod inte  hur  
de skulle  kunna fungera  som  stöd för  en bil  i upphis-
sat/upptippat  läge.  

KOM  EE's  ansträngningar att undersöka möjligheterna att 
skydda produktidén  var  fortfarande större än  hans  
ansträngningar att ta reda  på om den hade  något 
kommersiellt värde.  Han hade  ännu inte frågat någon  om 
de skulle  vara beredda att köpa  hans produkt. Det  enda 
tecken  som  fanns  på  ett möjligt kommersiellt 
värde,  var hans  bekantas intresse  av  att låna stödbe-
nen. 
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Sedan  tidigare visste  EE  att  om man hade en produktidé 
kunde man  vända  sig  till Utvecklingsfonden för att  få  
hjälp.  Han hade  dock  ingen  erfarenhet  av dem  genom 
tidigare  kontakter. Han  kände bara till  dem  från  de  
annonser  han  sett och andras erfarenheter  som  berät-
tats för honom. 

Ta kontakt med exploatör  
V5  

Kontakta Utvecklingsfonden  

B5  EE  beslutade  sig nu  för att kontakta Utvecklingsfonden 
i syfte att  få  reda  på vad han hade  för möjligheter att  
få  någon  form av  hjälp.  

A5 Han  kontaktade  dem  i början  av  mars  -84.  Där träffade  han 
en av  PU-gruppens  handläggare  som bad  EE  att fylla i 
ett formulär  som  Utvecklingsfonden  skulle  skicka. I  
det skulle  EE  beskriva  sin produktidé  och  vad han  
riktade för önskemål till Utvecklingsfonden.  Han angav  
att  han  framför allt  ville ha  reda  på om det  fanns 
någon marknad för  hans produktidé. 

Enligt  EE  resulterade  det  i att Utvecklingsfonden 
beslutade att göra  en  nyhetsgranskning.  Den  resultera-
de i motsvarande patentkopior  som han  redan fått från 
Patentverket.  EE  fick också reda  på  att  man på  Utveck-
lingsfonden  skulle  låta undersöka  om det  fanns någon 
marknad för  hans produkt.  Handläggaren rådde honom att 
söka reda  på  söka reda  på  något företag  som var  intres-
serat  av  att medverka  vid en  eventuell  tillverkning 
och försäljning  av  produkten. 

Följa Utvecklingsfondens  råd  att kontakta 
företag utan att produktidén  var  skyddad  

V6  
Inte ta några företagskontakter  

B6  EE  påverkades dock inte särskilt mycket  av det råd han  
fick från Utvecklingsfonden.  Han  vidhöll fortfarande 
sina farhågor för  vad som skulle  kunna hända  om han  
kontaktade något företag.  Han var  övertygad  om  att 
risken för att  han skulle  förlora  sin produktidé  i  så  
fall  skulle  vara  stor.  Dessutom ansåg  han sig  fortfaran-
de veta alldeles för lite  om  hur  marknaden för  hans 
produktidé  såg ut. I  det  här  stadiet av processen 
var  också  hans  grundinställning fortfarande  den,  att  
han  inte  på  något sätt  ville  medverka i kommersialise-
ringen  av  produkten.  Med  andra  ord, han ville  sälja  
både  tillverknings- och försäljningsrätt.  Men  innan  
han kunde  tänka  sig  att göra detta  ville han ha  ett 
någorlunda grepp  om  vilket kommersiellt värde  hans 
produktidé hade,  För tillfället  hade han  inte  en  aning  
om det.  
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A6 Det råd  EE  fått  av  Utvecklingsfonden följde  han  alltså 
inte.  Han fortsatte  istället att hålla produktidén för  sig  
själv. Utvecklingsfonden beslutade ändå att ge  EE  
5 000  kr i stöd för att ytterligare utveckla idén. 
Detta  gjorde man  i början  av april -84. Enligt  EE  
ville då  Utvecklingsfonden att  han skulle  inrikta 
utvecklingsarbetet mot att anpassa produkten för 
användning till flera  biltyper. Man ville  också från 
deras sida  ha  ytterligare  kontakter med  EE  när  hans  
utvecklingsarbete framskridit. Utvecklingsfondens stöd 
avsågs räcka till material för  5 prototyper,  utarbetan-
de  av  marknadsplan och visst broschyrmaterial. För 
utvecklandet  av  marknadsplan och framtagning  av  
broschyrmaterial lovade  de  att  bistå  EE  med råd. Det  
arbetet  skulle  också täckas  av det  stöd  han  fått. 

Stoppa kommersialiseringsförsöket och bara 
lösa sitt eget  problem 

V7  
Vidareutveckla produktidén utan att kontakta 
något företag  

B7  Utvecklingsfondens  beslut  att stödja  EE  finansiellt  
A7  fick honom att fortsätta arbeta  med sin idé. Men 

samtidigt  skapade deras förslag till inriktning  av  
utvecklingsarbetet  en del  tekniska  problem. 
Enligt  EE  krävde  en sådan  anpassning bl  a  att stödbe-
nen måste kunna anpassas till olika  antal  hjulbultar, 
olika centrumavstånd och  en mekanisk  sammanbindning  av  
stödbenen måste kunna anpassas till olika axelavstånd.  

EE  lyckades dock lösa  de  två första problemen,  men  
fastnade  på det  sista. Detta innebar att från slutet  
av april -84  stoppades utvecklingsarbetet  p g a  att  EE  
inte  kunde  lösa ett tekniskt  problem. Han  började  då  
fundera  på  att ta  kontakt med  någon  teknisk  expert,  
direkt  eller via  Utvecklingsfonden. Dessa funderingar 
resulterade dock inte i något  beslut eller handling. 

Kontakta teknisk problemlösare 

Eliminera det tekniska problemet genom att 
begränsa produktens anpassbarhet 

Själv lösa det tekniska problemet  

EE  beslutade  sig  dock inte för något  av  alternativen.  

KOM  Ett  alternativt  sätt att kringå  det  tekniska  problemet 
hade  varit att begränsa produktens anpassbarhet till 
olika axelavstånd.  Det  är också anmärkningsvärt att  EE  
inte kontaktade Utvecklingsfonden för att  få råd om  hur  
han skulle komma  vidare  ur den  låsta  situationen.  

V8- 
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I samband  med  att  EE  fick  besked om  Utvecklingsfondens  
bidrag  för fortsatt utveckling, talade  de om  för honom 
att produkten troligtvis måste typgodkännas  av  
säkerhetsskäl. Handläggaren  hade då  mämnt att  en  typ  
av  pallbock blivit godkänd grundat  på tester som  genom-
förts  vid  någon  teknisk  högskola.  Man hade då  från 
Utvecklingsfondens sida fört  på tal,  att undersöka 
möjligheterna att utnyttja Högskolan i Luleå för att 
belastningsprova  en  prototyp.  Om  Utvecklingsfonden  
eller han  själv  skulle  ta  kontakt med  Högskolan  var 
han  dock inte säker  på. 

KOM  I  kommunikationen  mellan  EE  och Utvecklingsfonden  hade 
det  från EEs sida tydligen uppstått  en  osäker uppfatt-
ning  om  vem  som  ska göra vissa saker.  Det  medförde att 
kommersialiseringsprocessen ytterligare bromsades. 
När  EE  stött  på  ett tekniskt  problem som han  inte  kunde  
lösa  samtidigt som han  lovat att informera Utvecklings-
fonden  om  hur  långt utvecklingsarbetet framskridit,  
blev det  ännu angelägnare att kontakta.  

Efter det  att Utvecklingsfonden stöttat  EE  finansiellt 
började  hans  framtidsplaner för kommersialiseringen  så  
smått förändras. Tidigare  hade han  enbart varit 
inställd  på  att sälja tillverknings- och försäljnings-
rätt. Att själv åtminstonde tillverka produkten börja-
de dock framträda  som  ett allt  mer  intressant  alterna-
tiv  för  EE.  Han  började därmed närma  sig en  beslutssi-
tuation där  han  måste välja.  Men det  fanns fortfarande 
kvar ett  stort problem.  EE  tyckte ännu att  han  visste 
för lite  om  marknaden. 

Trots att han bett Utvecklingsfonden att få till stånd  
en  analys av marknaden, hade han inte alls kontaktat  
dem  för att få reda på ett eventuellt resultat från  
dem.  

KOM  Trots att  EE  sade  sig ha  börjat fundera  på alternati-
vet  att själv tillverka produkten,  tog han  inget  
initiativ  för att undersöka vilka möjligheter  det  
fanns att genomföra detta. Inte  heller  försökte  han få  
reda  på  vilka  problem som  ett  sådant alternativ kunde  
medföra. 
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Ett annat  problem som  började bli allt  mer  besväran-
de för honom  var  tidsbrist.  Under  sommaren  -84  började  
han  bygga ett nytt  garage. Det tog sex  veckor att 
färdigställa  det.  Att  han  byggde garaget  hade  dock 
inget samband  med  att  han  börjat  se en egen  tillverk-
ning  som  ett möjligt  alternativ. 

Under  hösten startade  hans fru en  kosmetikabutik 
och  EE  måste  då  hjälpa  henne med  förberedelser och 
igångsättning  av  hennes rörelse. Detta ledde också 
till att  han  måste ägna  mer tid  åt hemarbete och till-
syn  av  deras  barn  när  hans fru  arbetade i butiken. 

Trots att  EE  inte  haft tid  att göra något speciellt åt  
sin produktidé under  sommaren och hösten,  hade han  
vissa  planer på  att möjligen medverka  vid  Noliamässan 
i Umeå hösten  -85. Vad som  fick honom att tänka i 
dessa banor  var  att  hans fru  anmält  sig  för att medverka  
med en  kosmetikamonter.  Han hade  tänkt  sig  att kunna 
medverka i hennes  monter med sin produkt eller  even-
tuellt anmäla  sig  själv  som  deltagare. 

I januari  -85 hade  dock  EE  fortfarande 
 
inte gjort något 

mer  åt  sin produktidé. Han hade heller inte bokat någon 
plats  för att  delta  i Noliamässan.  Den anledning han  
angav  för detta  var  att  man  måste göra sin  anmälan så 
långt i förväg.  Samtidigt var han  inte  säker på att 
han  skall klara  av  att  få  fram  en helt 

 
färdig prototyp 

före Noliamässan.  Han  sade sig nämligen inte vilja medver-
ka med något som inte var helt färdigt.  

Under resten av  vårvintern och  våren gjorde han heller  
inget  mer  åt  sin produktidé.  I  maj -85  råkade  EE  ut för  
en  svår olycka i sitt arbete.  Han  föll från hög höjd 
och skadade  sig  i huvudet.  Det  medförde  en  lång sjukhus-
vistelse i Umeå.  Under  hela sommaren  -85  kännde  han 
sig  inte alls i  form  för att  ens  tänka  på sin produkt-
idé.  

Lägga ner kommersialiseringsförsöket  
V9  

Återuppta utvecklingsarbetet  

B9  I början  av  hösten  -85 var han  fortfarande sjuksk-
riven,  men  började åter kunna tänka  på sin produkt- 

A9 idé. Han  trodde att  han skulle  bli sjukskriven  året  
ut och såg  det som en  möjlighet att att  få mer tid  
över till utvecklingen  av  produktidén. 

I och  med den  olycka  han  råkade ut för, omöjliggjordes  
hans planer på  att  delta  i Noliamässan.  Enligt  honom 
själv  hade  detta troligen ändå inte blivit något  ay.  
Hans fru  backade också  ur  ett deltagande  med sin  rörel-
se.  Det hade  dock inte något samband  med den  olycka  EE  
råkade ut för. 

EEs återupptagna funderande på  sin  produktidé resulte-
rade i att han kom på  en  lösning på det tekniska  
problem  som tidigare fastnat på. I och med detta kunde 
han göra  de  prototyper som han fått ekonomisk hjälp 
för av Utvecklingsfonden. 
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EE  genomförde  nu  själv olika provbelastningar  av  stödbe-
nen för att kontrollera deras hållfasthet och  de  visade  
sig  hålla.  De prototyper han gjort hade  dock  enligt  
honom själv inte  en sådan  utformning, att  de kunde stå 
som  förebild för  en  färdig  produkt.  EE  har  nämligen 
inte dimensionerat  dem efter  några  som helst  beräk-
ningar.  Han har gjort dimensioneringen  endast  efter  
egna bedömningar  om var  belastningarna  skulle  bli  störst.  

Söka företag 
V10  

Kontakta Utvecklingsfonden  

B10 Under oktober -85  kontaktade  EE  Utvecklingsfonden för  
A10  att berätta  hur  det  gått för honom.  Han ville då  också  

ha råd om  hur  han skulle få  sin.produkt tillverknings- 
bar.  

Under  deras  diskussion kom  också frågan  om  godkännande  
av  produkten  ur  säkerhetssynpunkt upp  igen.  EE  fick  då 
rådet  att kontakta Arbetarskyddsstyrelsen för att ta 
reda  på vad som  gällde för att  få en produkt  godkänd. 
Frågan  om  hur  produkten  skulle  tillverkas och marknads-
föras diskuterades ännu  en  gång.  Han  fick också  rådet  
att söka  kontakt med  företag  som skulle  kunna ta  på 
sig  detta. Handläggaren  på  Utvecklingsfonden tyckte 
att  EE  skulle visa  företagen  sin  prototyp för att  de 
skulle  kunna göra  en  kalkyl.  EE  råddes att endast  visa 
prototypen efter  att företagent förbundit  sig om  sekre-
tess. 

Kontakta Arbetarskyddstyrelsen  
V11  

Strunta i Utvecklingsfondens råd  

B11  EE  kontaktade Arbetarskyddsstyrelsen och fick där reda  
All på  förutsättningarna för deras  test. Det skulle  finnas 

ritningar  på  produkten och  prototyper som de skulle  
testa.  Han  fick också reda  på  att  det  kostade  7 000  kr 
att genomföra deras  test. Det var en satsning som han  
inte ansåg  sig ha råd med. 

Egen finansiering 
V12  

Söka bidrag/villkorliga lån  

B12  EE  underrättade Utvecklingsfonden  om  resultaten från  
sin kontakt med  Arbetarskyddstyrelsen.  Samtidigt  

Al2 sade  han  att  han  inte ansåg  sig ha råd  att bekosta 
ett  test.  Utvecklingsfonden fattade dock inte något  
beslut om en finansiering av  ett  sådant test.  Deras  
motivering var  att  de  måste  få en  klarare  bild av  
marknaden innan  de kunde  avgöra  om de kunde  hjälpa  EE.  

Egen kommersialisering  
V13  

Sälja produktidén 
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B13 Nu hade  EE  åter svängt  vad  gällde intresset för att 
själv ta  på sig  att tillverka produkten.  Han  ansåg  sig  
inte  ha råd  att göra  en sådan satsning. 

Vid den  här  kontakten med  Utvecklingsfonden lovade  de  
att hjälpa  EE  med  att  få  fram ordentliga ritningar  av  
produkten. Syftet  var  att förbereda för  en test av  
produkten.  Det  syftade också till att göra ordentliga 
beräkningar  av dimensioneringen av  produkternas  konst-
ruktion  för att  få  ner dess vikt. 

Fortsätta egen utveckling av produktidén  
V14  

Kontakta företag  

B14 Som  följd  av sin kontakt med  Utvecklingsfonden  tog 
A14  EE  kontakt med  ett företag  han  tidigare varit anställd  

hos. Han  ansåg  sig  känna  dem som  ett seriöst företag.  
Han  sade  sig  också känna andra företag,  men som han  
bedömde  som  inte lika seriösa. 

När  EE,  efter skriftligt  löfte  om  sekretess presentera-
de  
sin produktid  möttes  han av  ett  stort  intresse.  Enligt  
EE  menade  det  här företaget att  det  nog inte  skulle  vara 
några  problem  att ordna  en  uppgörelse.  

EE  kontaktade också  en stor,  rikstäckande  grossist  
för bildelar. Syftet  var  att undersöka 
deras intresse  av  att svara för marknadsföringen  av  
produkten.  Han  fick  då  reda  på  att  den  här  grossisten  
redan förde  en  liknande, importerad  produkt. Den var  dock 
aysevärt dyrare ut till  konsument  än  vad  EE  bedömde 
att  hans skulle  bli. Utgående från  den produktinfor-
mation han  fick  om den  konkurrerande produkten bedömde  
EE,  att  hans produkt var  aysevärt enklare att använda 
och  mer  flexibel,  d v s  att  den kan  användas för fler  
typer av bilmodeller. Den  här  grossisten  sade  sig  
vara intresserad  av  att upprätthålla  kontakten med  EE.  
Han  sade  sig  också vara intresserad  av  att ta upp  
hans produkt  i sitt  sortiment om den var så  bra  som  EE  
sade.  EE  och  grossisten  avtalade dock inget.  

KOM Fallet pågår ännu och  har  för tillfället kommit så här 
långt. 
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FALLET DAMMSUGARE 

Upphovsman:  FF  

Bakgrund  

FF  var  anställd  som  ingenjör  vid en  kommuns  fritidskontor.  I  
hans  arbetsuppgifter ingick bl  a  att lösa  problem med  
underhållet  av fritidskontorets  anläggninar.  

I stora sporthallar var städningen ett stort sådant  problem.  
Det var stora ytor som  skulle  rengöras, framför allt från damm.  

Situationen  i  den  kommun  FF  arbetade  var,  att sporthallarna 
dammsögs  en eller  två gånger  per  vecka. Genom att hallarna  
var  välutnyttj  ade  var det  svårt att hinna genomföra dammsug-
ningen  så ordentligt som var  önskvärt. Detta resulterade i 
klagomål  om  att  det  ibland  var  dammigt i hallarna.  Enligt  FF  
var det heller  inte ekonomiskt möjligt att förbättra renhåll-
ningen genom att  t ex  öka personalinsatsen  som  utförde renhåll-
ningen.  

FF  visste  dock  att i simhallarna  hade man  löst motsvarande  
problem med slam på  basängbotten genom att låta  en  självgåen-
de slamsugare  gå på  botten  nattetid  och suga  rent  botten.  
Den  apparaten fungerade  så  att  den  slumpmässigt ändrade rikt-
ning  då den  stötte  mot  en  basångvägg.  FF  menade  nu  att  det 
borde gå  att utnyttja samma  princip  för sporthallar. 

Processbeskrivning 

Gå vidare med  sin  idé  
V1  

Inte gå vidare 

Bl  FF  bestämde  sig under  vårvintern  -84  för att  gå  vidare  med 
sin idé om  hur  man skulle  kunna förenkla renhållningen i 
sporthallar.  Anledningen  till  att  han gjorde  detta  var dels  
för att  kanske  hitta  en  lösning  på  ett  problem  i sitt arbe-
te,  men  också för att  han  såg  det som en  möjlighet att tjäna 
lite  extra  pengar. Åtminstonde  så  pass  att  han skulle se  att  
han  fick ersättning för  den tid han lagt  ner  på sin ide. Den 
tiden hade han  hitills  mest  ägnat åt funderingar över hur  
hans ide skulle  kunna realiseras tekniskt. 

- Kontakta Utvecklingsfonden  

V2 -  Lämna  in  förslag till Kommunens förslagsverksamhet 

- Ta andra kontakter  

B2  FF  bestämde  sig  fär att lämna  in sin idé  till  Kommunens  
förslagsverksamhet  men  också för att kontakta Utvecklingsfon-
den.  Anledningen  till  varför  han  valde dessa  alternativ var  
att  via Kommunens  förslagsverksamhet visste  han  att  han 
kunde få  halva första  årets  inbesparingar  Kommunen gjorde,  
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om de  bestämde  sig  för att använda  hans idé.  Utvecklingsfon-
den tänkte  han  kontakta för att  få råd om  hur  han skulle  
göra för att hitta någon  som kunde  börja tillverka 
produktidén.  Han hade  också tidigare, för ca  3-4 år sedan  
kontaktat Utvecklingsfonden i ett annat ärende. Deras bemö-
tande  vid det  tillfället  hade han  upplevt  som positivt. Det 
var  mot  bakgrund  av den  erfarenheten  som han  även  nu  bestämt  
sig  för att kontakta  dem. 

A2  FF  lämnade  in  sitt förslag  till  Kommunens  förslagsverksamhet 
Därefter  tog han kontakt med  Utvecklingsfonden  per brev  i 
vilket  han  förklarade att  han  vill  ha råd om  hur  han  skall  gå  
till  väga för att  få sin produktide.  

FF  hörde  dock  inget  av  Utvecklingsfonden förän  han  själv 
återigen  tog kontakt med dem.  När  han då  frågade  dem om sin 

produktide,  fick  han  till  svar  att  det  här fallet inte  var  
deras  bord. Han  frågade  då om de kunde  ge honom några  råd  
för hur  han skulle komma  vidare.  De gav då  honom ett  tips om 
en kontakt han kunde  pröva. Några andra  råd  fick  han  inte  av 
dem.  

FF  var nu  inte alls nöjd  med det svar som han  fått från 
Utvecklingsfonden.  Han  upplevde  dem som helt  annorlunda i 
sitt mottagande än  den  gången för  3-4 år sedan då han  varit 
i  kontakt med dem. 

V3  
1 

 Söka andra kontakter efter  tips  från Utvecklingsfonden  

Invänta besked från  Kommunen 

B3  FF  bestämde  sig  för att inte använda  det kontakttips han  
fått  av  Utvecklingsfonden. Aledningen  till  det var hans egen  
erfarenhet från andra  fall  där  han  lämnat ut sina  idéer  till  
företag.  Han hade vid  dessa tillfällen fått intryck  av  
ointresse och inte fått någon ersättning.  I  efterhand  hade 
han  ändå  sett  sina  idéer  anammade  av  företagen.  Han  bestäm-
de  sig  för att i stället invänta  besked  från  Kommunen  huruvi-
da  de skulle  intressera  sig  för  hans  förslag.  

A3  FF  inväntade  besked  från  kommunen  och  gjorde  inget annat åt  
sin produktide.  Fram  till  sommaren  -85 hade han  inte fått 
något  besked. Han hade heller  inte kontaktat  dem  för att  få  
något  besked om  deras inställning  till  forslaget. Under 18  
månader  hade det  alltså inte hänt något  vare sig  från  
Kommunens eller  FF's sida  vad  gällde  behandling eller  vida-
reutveckling  av hans ide.  

Fortsätta invänta besked från  Kommunen 
V4  

Själv agera för att komma vidare i processen 
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B4 Under  sommaren  -85  bestämde  sig  FF  för att senare  under  
hösten själv göra något åt  situationen. Han  planerar att 
kontakta någon leverantör  eller  konstruktör  av  dammsugare 
för att undersöka möjligheterna  till  att  de  eventuellt 
intresserar  sig  för  hans produktidé. 

Det  här beslutet  omsattes  dock  inte i  handling som  planerat.  
Anledningen  till  det var  att  FF  inte alls  har tid  att egagera  
sig  i  sin produktidé.  Fram  till  årsskiftet 85/86  förblev  
således  läget oförändrat.  Han hade heller  inte fått något  
svar  från  Kommunen på det  förslag  som han  lämnade  in  i 
början  av -84. 

V5  
1 

 Kontakta leverantör/konstruktör av dammsugare  

Diskutera idén med kollegor på sitt arbete  

B5  Som ett resultat av att hans  planer  ytterligare förskjöts  
A5  började han diskutera  sin  produktiä med kollegor på fritids- 

kontoret. 

Kontakta leverantör/konstruktör av dammsugare  
V6  

Ta fram prototyp intrent  Kommunen 

B6 Det  resulterade i att  man  i början  av -86  började diskutera, 
att  internt  ta fram  en  prototyp. FF's syfte  med det skulle  
vara, att pröva  om  FF's  idé  höll i praktiskt bruk,  men  också 
för att  få  fram ett  underlag  eventuell  presentation  av  pro-
duktidén för tänkbara tillverkare  eller  exploatörer. Vilken 
typ  av  företag detta  skulle  kunna vara  hade  dock  FF  för 
tillfället inte hunnit tänka  på.  
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FALLET HÄNGARE FÖR UNDERTAKPLATTOR 

Upphovsman: GG 

Bakgrund 

GG hade  en  kusin som arbetade med takkasetter för innertak.  
Hans  kusin beklagade sig ofta inför GG hur svårt det var att 
montera  respektive  demontera  dem.  Detta berodde främst på 
att det var tisödande och ofta medförde besvärliga arbets-
ställningar. 

GG började då själv fundera på om det inte  skulle  kunna gå 
att lösa problemet på något enklare sätt än att skruva  fast 
de s  k undertakplattorna. Anledningen till att GG ägnade 
tid åt att fundera på problemet var mest ett allmänt intres-
se för att lösa tekniska  problem.  

Bara av  en slump  råkade han komma på  en  mycket enkel 
teknisk lösning.  Han  provade att göra olika låsanordningar 
i pappersmodeller och fann  en  som fungerade.  Den  bestod 
endast av två delar.  En  som  skulle  fästas i taket och  en  på 
undertakplattan.  Konstruktionen  fungerade på följande sätt. 
Vid låsning trycktes  de  båda delarna samman och för att 
lossa  dem  från varandera behövdes bara att  de  trycktes 
samman ånyo. Detta var någon gång  under mitten  av 70-talet. 

Processbeskrivning 

—[ Gå vidare med idén  
V1  

Inte gå vidare  

Den  idé han hade fått diskuterade GG med  sin  kusin.  Han  sade si 
tro att  en  användning av  den skulle  fungera bra. Detta stimu- 

B1 lerade GG till att bestämma sig för att gå vidare med idén.  
Han  såg det som  en  möjlighet att på sikt tjäna pengar. I det 
här läget vågade han dock inte ta kontakt med något före-
tag.  Han  insåg nämnligen att det  skulle  vara allt för lätt 
att kopiera hans idé då  den  inte hade något skydd. 

Kontakta företag  
V2  

Skydda produkt idén  

B2  GG beslutade sig därför att försöka skydda  sin  idé innan han  
tog  några företagskontakter. Utan att söka någon ekonomisk  

A2  hjälp, anlitade GG  en  patentbyrå som hjälpte honom att söka  
patent.  GG lämnade  in en  patentansökan som han fick godkänd  
1977.  

Kontakta företag  
V3  

Undersöka möjligheterna att själv tillverka 
produkten 
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B3  Efter detta  tog  GG vissa kontakter med några företag för att 
försöka sälja  in sin  produktidé.  Han  fick dock inget posi-
tivt gensvar från  dem.  Som förevisningsmaterial hade han 
endast  en  prototyp som han själv hade tagit fram. Dessa 
företag hade efterfrågat prisuppgifter på produkten. Det 
hade GG inte kunnat lämna eftersom han inte ansåg sig kunna 
bedömma vilka förutsättningar som erfodrades för att tillver-
ka produkten. 

Efter att hans försök att sälja  in sin  idé hos olika företag 
inte lyckats dröjde det länge innan han gjorde något mer med  
sin  idé. 

Kontakta fler företag  
V4  

Kontakta Utvecklingsfonden  

B4  I  december -82  bestämde  sig  GG för att kontakta Utveck-
lingsfonden.  Hans  syfte  med det  är att  få  ekonomisk hjälp  
till  att utveckla produktidén  till  en  tillverkningsbar  
produkt. Han  ansåg  sig  själv inte  ha råd  att satsa  på en  
vidareutveckling. 

Varför  han  inte  hade  kontaktat Utvecklingsfonden tidigare  
kunde han  inte ange något annat skäl  till  än att  han  tidiga-
re inte kommit  på den  möjligheten.  

A4  GG kontaktade Utvecklingsfonden. Där  beskrev han sin 
produktidé  och förklarade att  han  behöver ekonomisk hjälp 
för fortsatt utveckling. Redan  under  Utvecklingsfondens  
PU-möte  stod det  dock  klart  att  de  inte  kunde gå in  i  det  
här  projektet. De moment som de skulle ha  kunnat hjälpa GG  
med, d v s  nyhetsgranskning, prototypframtagning och  patent-
beredning var  redan avklarade  av  GG. 

Utvecklingsfonden beslutade att inte stödja GG. Det resulte-
rade i att hans tankar på  en  fortsatt utveckling av produk-
tidén spolierades. 

Gå vidare med hjälp av egen finansiering  
V5  

Avbryta kommersialiseringsförsöket  

B5  Av ekonomsika skäl ansåg han sig inte kunna fortsätta att 
utveckla idén.  Han  gjorde  heller  inga ytterligare försök att 
sälja  sin  idé till något företag. I och med Utvecklingsfon-
dens ayslag stoppades kommersialiseringsprocessen helt. 
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FALLET FISKEDRAG 

Upphovsman:  HH  

Bakgrund  

HH har  själv inte fiskare,  men  hade ofta iaktagit att många 
fiskare kunde stå länge utan att få något napp. När  HH  
funderade på det problemet hade han slutit sig till att det 
till viss  del  måste bero på  den  fiskeutrustning och främst 
då det  drag  eller  bete  som användes. 

Eftersom  HH  var tekniker och hade ett allmänt intresse av att 
försöka hitta nya tekniska lösningar på  problem,  började han 
skissa på olika principer för hur fiskedrag  skulle  kunna 
förbättras. 

Processbeskrivninq  

Gå vidare i syfte att försöka hitta  en  teknisk lösning  
V1  

Inte gå vidare 

Baserat på sina iaktagelser att många fiskare inte fick 
någon fisk, trodde  HH  att det fanns ett behov av förbättra- 

B1 de  fiskedrag. När han bestämde sig för att börja skissa 
på möjliga tekniska lösningar, var hans syfte att pröva om 
det var möjligt att tjäna pengar på detta. 

Förutom att  HH  arbetade på  en  dagstidning, drev han  en 
radio-  och TV-service  firma.  När han började skissa på olika 
teknisk lösningar föll det sig därför enklast för honom att 
inrikta sig på att använda  en  teknik som baserades på ljus 
och vibrationer. Enligt  HH  borde detta ge bättre fiskeresul-
tat till skillnad mot nuvarande teknik som endast baserades 
på att använda färger och rörelse. Dessa idéer hade han 
inte verifierat hos någon "fiskeexpert" eller annan källa. 
Det vara bara hans egna idéer.  

HH  visste att det fanns teknisk utrustning för att prova 
fram önskade frekvenser och ljudnivåer.  Men  han ansåg sig 
själv inte  ha  råd med  en  sådan utrustning. 

Kontakta Utvecklingsfonden för att få finansiering av  
test 

V2  
Söka andra finansieringskällor  

B2 Han  bestämde sig därför att kontakta Utvecklingsfonden i 
syfte att försöka få hjälp med finansiering så han kunde 
testa sina idéer om ett nytt fiskedrag.  

A2  I oktober  -83  kontaktade  HH  således Utvecklingsfonden.  
Han  beskrev  sin  idé och angav sina önskemål om  en  finan-
siering av ett  test.  
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KOM På det här stadiet fanns produktidén bara som skissade 
förslag till möjlig lösning.  HH  hade  heller  inte gjort några 
som helst försök att ta fram  en  enkel prototyp. Detta trots 
att han hade både kompetens och resurser att göra detta.  

HH's  kontakt med Utvecklingsfonden resulterade inte i någon 
finansiering.  De  föreslog honom istället att kontakta IUC 
för att  se  vad  de  hade för utrustning och tekniska möjlighe- 
ter att utföra  tester  av  en  prototyp. Något annat besked 
fick han inte från Utvecklingsfonden. 

Någon vecka senare reste  HH  bort. När han återkommer i 
början av december  -83  sader han sig inte  ha  tid att arbeta 
med  sin  produktidé.  Han  aysåg dock att försöka utveckla idén 
vidare  under  förutsättning att han kunde få ekonomiskt stöd 
för detta.  Men  han gjorde dock inga ytterligare ansträng-
ningar för att få något sådant stöd.  Han tog heller  inte 
kontakt med IUC, vilket var det råd han fått från Utveck-
lingsfonden.  Han  försökte  heller  inte utveckla  en  första 
enklare prototyp. 
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FALLET KLÄDTORK 

Upphovsman: II 

Bakgrund  

II arbetade vid Televerket som telereparatör. Vid  en del  
arbeten tvingades arbeta  under  mycket fältmässiga förhållan-
den,  t ex  vid ledningsdragning i terrängen.  Han  upplevde det 
som ett besvärligt  problem  att  skor  och kläder blev blöta. 
Även om  man  hade tillgång till uppvärmda rastvagnar, hann 
inte  skor  och kläder torka  under  rasterna. 

Enligt II  skulle en  lösning på problemet vara att  ha  flera 
ombyten av både  skor  och kläder.  Han  ansåg dock att det inte  
skulle  vara något realistiskt  alternativ  p g  a de  kostnader 
som  skulle  uppstå för dubleringar av  skor  och kläder. Ett 
annat  alternativ skulle  vara att möjliggöra bättre torknings-
möjligheter. 

Processbeskrivning 

I  Gå vidare med idén  
V1  

Inte gå vidare 

Bl II ansåg det som uppenbart att det fanns ett behov av att 
problemet löstes.  Han  bestämde sig därför att gå vidare med 
sina funderingar på  en  problemlösning.  Han  upplevde nämligen 
problemet som besvärande och såg därför gärna att det löstes.  
Men  han såg också  en  möjlighet att tjäna lite pengar.  Han  
hade då tänkt sig  at  om han lämnade  in  ett bra förslag till 
Televerket, kunde han kanske få någon  form  av ersättning.  
Men  han var  heller  inte främmande för alternativet att sälja  
sin  idé. längre än så hade han dock inte tänkt sig att gå i  
en  kommersialiseringsprocess i det här läget.  

Al Hans  funderingar över hur han  skulle  kunna lösa problemet 
resulterade i  en  idé som endast var  en  funktionsbeskrivning. 
Några skisser eller förslag till tekniska lösningar gjorde 
han inte.  Han  kände dock att han behövde diskutera någon idé 
med någon, framför allt för att få råd om hur han  skulle  
utveckla idén. 

- Kontakta Skellefteå  PU-råd  

V2— Kontakta Utvecklingsfonden 

- Ge förslag till Televerket  

B2  II  bestämde  sig  för att kontakta Skellefteå  PU-råd  i syfte 
att  få råd om en  eventuell fortsatt utveckling  av  idén.  Han  
kände nämligen  sedan  tidigare  till  att  man kunde  vända  sig  
till  dem  för att  få idéer  diskuterade och bedömda. Detta  
gjorde han  i  september -83.  
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A2  II  tog kontakt med  PU-rådet. Han  presenterade  sin idé  och 
förklarade hur  han hade  tänkt  sig  att  hans idé skulle  funge-
ra och vilka  som skulle  kunna vara tänkbara användare.  

PU-rådet gjorde en  första bedömning  av  idén.  Enligt  II  resu 
lterade detta i att  de  ansåg att  det var en  intressant  idé  
värd att  gå  vidare  med.  II  fick också  rådet av dem,  att  han  
själv  skulle gå  vidare  med  utvecklingen  av sin idé. De  
beslutade också att ge honom  5 000  kr för att stödja framtag-
ning  av en  första prototyp.  

Vid  PU-rådet  lotsades  II  och  hans idé  automatiskt  till  
Utvecklingsfonden.  Enligt  II  gjorde de  också bedömningen att  
hans idé var  intressant. Därför beslutatde  de  att bidra  med  
ytterligare  8 000  kr för framtagning och tryckning  av  
brochyrmaerial.  Av dem  fick  han  också ett  tips om  ett före-
tag i Skellefteå där  han kunde få en  prototyp tillverkad.  De  
sade också att  det var  möjligt att  det  haär företaget  kunde  
vara lämpligt  som  tillverkare och marknadskanal i  en  fort-
satt kommersialisering. 

Kontakta det företag han tipsats om  
V3  

Söka andra företagskontakter  

B3  II  kände  sig  uppmuntrad  av det  bemötande  han  fått  av både  
PU-rådet  och Utvecklingsfonden. Därför bestämde  han sig  för 
att kontakta  det  företag  han  fått  tips om. 

A3  I sina förberedelser inför det första mötet med det här 
företaget fortsatte II att skissa på  sin  produktidé.  Han  
kom då fram till att han  skulle  föreslå att produkten  skulle  
göras i två utföranden.  En  skotork och  en  overalltork.  Han  
ansåg nämligen att produkterna borde kunna göras i enklare 
utföranden på det sättet. I november  -83  träffade II företa-
get.  Han  diskuterade både tillverkning av prototyp och 
marknadsföring av produkten. Det han redovisade för  dem  var 
hur han ville  ha  produkten utformad och vilka målgrupper han 
hade tänkt sig som användare.  Han  angav då bl  a  Televerket, 
Elverken, entreprenadföretag och byggfirmor som intressanta 
målgrupper. 

Enligt II blev företaget mycket intresserade av hans idé och  
de  beslutade-  sig därför, för att prova om  de  kunde ta upp 
produkten i deras produktpro#am.  De  lovade också att hjälpa 
II med att ta fram  en  prototyp,  men de  ville inte åta sig 
någon framtida tillverkning.  De  åttog sig bara att even-
tuellt fungera som marknadskanal. Efter diskussionen med 
företaget hade han dock fått helt  klart  för sig hur produk-
ten  skulle  vara utformad 

Att  de  här företaget inte ville åta sig någon tillverkning, 
ställde till  en del problem  för II.  Han  var inte intresserad 
av att starta någon tillverkning. Orsaken till det var 
att han inte ville binda upp sig ekonomiskt i någon tillverk-
ningsutrustning. 
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Försöka få  patent  på  sin  idé  
V4  

Fortsätta kommersialiseringen utan att söka  patent  
eller mönsterskydd  

B4  II bestämde sig för att söka andra tänkbara tillverkare. 
Samtidigt bestämde han sig för att inte försök skydda  sin  
idé med något  patent-  eller mönsterskydd. Anledningen till 
det var att han var medveten  out  att hans idé inte direkt var 
någon uppfinning. Det fanns redan olika typer av torkar. Ett 
annat skäl var att ett mönsterskydd  skulle  kosta både tid 
och pengar att få fram samtidigt som det inte fanns någon 
garanti för att det  skulle  ge något skydd av värde.  

A4  II började söka tänkbara tillverkare.  Han  var både intresse-
rad av att säkra  en  tillverkning och få reda på kostnader 
och övriga villkor för  en  tillverkning. 

Kontakta Utvecklingsfonden för utformning av produktb-
lad  

V5  
Själv göra produktblad  

B5  I samband med detta bestämde han sig också för att ta fram 
produktblad. För att få hjälp med utformningen av dessa,  

A5  kontaktade han Utvecklingsfonden.  De  hjälpte honom med detta 
så han kunde få fram  dem. 

Han  var medveten om, att om det  skulle visa  sig vara  en  bra 
produkt, kunde det börja dyka upp konkurrenter. Därför 
började han själv fundera över hur han  skulle  kunna snabba 
på kommersialiseringen av produkten. II menade att det 
viktigaste  nu  var att vara först, bäst och billigast. 

Dela ut produktblad i syfte att skapa intresse för 
produkten  

V6  
Invänta prisuppgörelser med tillverkare  

B6  När produktbladen var färdiga bestämde sig II för att börja 
dela ut dessa lokalt.  Hans  syfte var att snabbt skapa ett 
intresse för  sin  produkt och eventuellt få  in  beställningar.  
Han  hade tänkt sig att på det här sättet kanske kunna sälja  
en  första nollserie  out  ca  10  torkar.  Han  hade dock inte 
gjort några beställningar hos någon tilvlerkare i det läget.  

A6  II började dela ut produktbladen lokalt till  de  som han 
bedömde som potentiella användare. Det var byggfirmor och 
entreprenadföretag som fick hans brochyrer. Samtidigt sonhan 
gjorde detta började  de  första allvarliga problemen dyka upp 
för honom. När han beställde produktbladen hade han förbi-
sett momsen. Det var pengar som inte täcktes av  de  medel som 
beviljats av Utvecklingsfonden. Således fick han själv lägga 
ut för detta. Det var dock inte något som hindrade honom 
från att driva kommersialiseringen vidare. 
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-1 

 Begära offerter från tillverkare  
V7  

Beställa provexemplar  

B7  II bestämde sig för att begära  in  offerter från  de tiliver- 
A7  kare han han tidigare kontaktat.  De  offerter han fick resul-

terade dock inte i någon beställning. Anledningen till det 
var att han inta ansåg sig  ha  något rörelsekapital. 

Kontakta det marknadsförande företaget för att klargö-
ra  sin roll  i samarbetet  

V8  
Låta det marknadsförande företaget ta initiativet  

B8  II bestämde sig för att ta upp det problemet (orderrutiner, 
betalningsvillkor  m m)  med det företaget. Syftet var att 
försöka hitta  en  lösning som medförde att II inte behövde 
binda upp  kapital  i  lager  av produkter.  

A8  När II kontaktade företaget för att diskutera detta visade 
det sig att  de  redan hade beslutat om att  under  april  -84  gå 
ut med  en  annonsering om produkten, dels i egna informations-
kanaler  men  även i  en  arbetsmiljötidskrift. 

Vid mötet mellan II och företaget föreslog  de  att  de skulle  
sälja produkten mot  en  viss leveranstid.  Den skulle  motsvara  
den  tid som behövdes för att få ihop  en  intressant order-
stock som  sedan  kunde tillverkas i ett svep. Därmed föres-
logs att II  skulle  beställa av tillverkaren enligt överens-
kommelse mellan II och det marknadsförande företaget. Torkar-
na  skulle sedan  levereras till kunderna av  dem.  

Acceptera det föreliggande förslaget  
V9  

Föreslå något annat  

B9  II beslutade att acceptera det förslag han själv varit med 
om att diskutera fram.  

A9 Hans  beslut fick  en del  nya konsekvenser.  Han  måste inregist-
rera  en firma  för att kunna fungera som mellanhand mellan-
tillverkaren och det marknadsförande företaget. 

Inregistrera  en  enskild  firma 
V10  

Annan typ av bolagsform  

B10 Under  maj  -84  bestämde sig II för att inregistrera  en  
enskild  firma. 

A10  II gjorde inregistreringen av firman. Lanseringen av produk-
ten gick dock trögt. Enligt II berodde det nog till viss  del  
på  den  starategi det marknadsförande företaget hade valt.  De  
hade nämligen inriktat sig på att få  den  nya produkten med i 
arkitekters och ingenjörers produktkataloger. Det var med 
andra ord  en  långsiktig satsning som  de  gjorde. 
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Enligt II fanns det troligen  en  stor potentiell marknad.  Men  
för att nå  den  krävdes det enligt II helt andra satsningar 
än  den  som hittills hade gjorts. Själv ansåg han sig inte 
kunna göra någon större marknadsföringsinsats. Det hade han 
inte några ekonomiska resurser till.  Han  trodde  heller  inte 
att han kunde få det från  t ex  Utvecklingsfonden. II  tog  
dock ingen kontakt med  dem  för att verkligen säkerställa sig 
om så är fallet. 

Läget förblev i stort sett oförändrat fram till sommaren  -85.  
Marknadsföringen av produkten hade fram till dess resulterat 
i  10  sålda torkar.  

Under  sommaren  -85  bestämde sig II för att anta ett erbjudan-
de om  en  ettårig vidareutbildning inom sitt arbete.  Den  
utbildningen  skulle  påbörjas  under  hösten  -85.  Detta  skulle  
komma att hindra honom från att hantera administrationen av 
beställningar  respektive  leveranser mellantillverkaren och 
marknadsföraren av hans produkt.  

Sälja  sin  idé 

Låta tillverkaren elelr marknadsföraren administrera 
beställningar och leveranser  dem  emellan 

Låta någon annan administrera beställningar och 
leveranser mellan tillverkare och marknadsförare  

B11  II bestämde sig för att undersöka möjligheterna till att 
tillverkaren kunde ta  hand  om  administration  av order och 
leveranser  under  det år II vidareutbildade sig  

All  II diskuterade detta med tillverkaren. Resultatet av det blev  
en  överenskommelse om att  de,  fortfarande i II's firmas namn,  
skulle  administrera beställningar och leveranser mellan  dem  
själva och det marknadsförande företaget. 

v11  
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FALLET TAPETVÄTARE 

Upphovsman: JJ och YM 

Bakgrund 

JJ bodde granne med  en  yrkesmålare, YM.  De  umgicks mycket på 
fritiden. Enligt JJ berodde det på att  de  i stort  har  samma 
intressen, nämligen att diskutera och försöka lösa olika 
småproblem som i många  fall  var tekniska  problem.  

JJ arbetade vid ett tillverkande företag i Skelefteå. Där 
hade han möjligheter att tillgå teknisk utrustning för att 
lösa tekniska  problem rent  praktiskt. 

JJ och YM brukade ofta samåka till och från sina arbeten.  
Under  dessa resor var samtalsämnet ofta  problem,  främst 
tekniska som  de  stött på  under  sina arbeten.  

Under en  sådan gemensam hemresa i januari  -83,  klagade YM på 
att han hade ryggont.  Han  trodde att det berodde på att han 
arbetat hela dagen med  s  k förklistrade tapeter (Sådana 
tapeter behöver bara vätas för att klistret som finns på  dem  
skall aktiveras). YM förklarade för JJ att när han  skulle  
väta dessa tapeter, fick han dra  dem  över  en  öppen vattenbe-
hållare i ena änden av ett tapetserarbord. För att tapeten 
inte  skulle  dras ner på golvet var han tvungen att hela 
tiden hålla tapeten mitt över bordet. Det medförde att han 
han fick hålla båda armarna utsträckta och det kändes som  en  
påfrestande arbetsställning för ryggen.  

Den  här dagen hade YM tapetserat i  lokaler  med hög takhöjd. 
Det hade medfört att han  under en  stor  del  av arbetsdagen 
fått gå med armarna utsträckta över tapetserarbordet.  Han  
trodde det hade förvärrat påfrestningarna på ryggen. 

YM frågade då JJ om han kunde försöka göra  en  anordning för 
vätning av tapeterna, som var bättre än  den  YM  nu  måste 
använda. JJ lovade att göra detta. 

Detta resulterade i  en  anordning där vattenbehållaren häng-
des uppledat i horisontalplanet. Det innebar att  man nu  inte 
behövde hålla tapeten över tapetserarbordet  under  själva 
vätningsmomentet. Därmed eliminerade också det påfrestande 
momentet att gå med armarna utsträckta över bordet. JJ hade 
också gjort  en  hållare för tapetrullar i anslutning till 
vattenbehållaren. Detta innebar att det blev möjligt att 
väta hela tapetrullen utan att först skära till  våder. Enlit  
YM gjorde detta att tapeseringsarbetet kunde genomföras 
rationellare. 

YM testade  den  konstruktion som JJ tillverkat.  Han  blev 
mycket nöjd med  den.  
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Den  nyhetsgranskning som gjordes resulterade i att det 
möjligen kunde finnas  hinder  för att få  patent. Men  på 
Idéutveckling gjorde  man  ändå bedömningen att  man  borde gå 
vidare för att försöka skydda produktidén.  De  förslog därför 
JJ och YM att  de skulle  söka ett  s  k  servicepatent.  Det  
skulle  innebära att produktidén  skulle  vara skyddad  under  
fyra månader. Därmed  skulle man  få  en  tidsfrist för att 
bereda  en  riktig patentansökan. Detta finansierades i  sin  
helhet av Utvecklingsfonden.  

Acceptera förslaget om att försöka patentera produk-
tidén 

V3  
Gå vidare utan att söka  patent 

B3  JJ och YM accepterade  de  förslag  de  fick från Utvecklingsfon-
den och Idéutveckling. Detta skedde  under  maj  -83. De  var  nu  
helt nöjda med  den  hitillsvarande utvecklingen.  

A3  När JJ och YM accepterat dessa förslag till åtgärder, kunde  
man  vid Idéutveckling fortsätta med att bereda  en  patentansö-
kan.  Den  beredningen resulterade dock i att det troligen inte  
skulle  gå att få  patent,  varför någon sådan ansökan inte 
lämnades  in.  

Från maj  -83  fram till hösten samma år hände inget ytterliga-
re med deras produktidé.  De  gjorde  heller  inga ansträng-
ningar för att försöka få kontakt med något företag som kunde 
vara intresserade av att köpa deras idé. 
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Processbeskrivning 

JJ hade tillverkat tapetvätaren  under raster  på sitt arbete. 
Där hade hans arbetskamrater börjat intressera sig för hans 
konstruktion.  De  frågade JJ om han hade tänkt tillverka fler 
av  den  för att sälja. Det hade han dock inte  haft en tanke  på.  
Han  hade tillverkat  den  här bara för att hjälpa  sin  granne 
med att lösa ett  problem  på hans arbete. 

JJ's arbetskamrater propsade dock på att han och YM borde gå 
vidare och tillverka sådana produkter för försäljning. JJ 
var dock inte intresserad av detta och YM ansåg sig  heller  
inte  ha  möjligheter till detta. JJ's arbetskamrater övertala-
de dock honom att kontakta Utvecklingsfonden.  

VI 
1 

 Gå vidare med idén efter arbetskamraternas påtryckning 

Nöja sig med att  ha  löst YM's  problem  och inte gå 
vidare 

Bl Att JJ lät sig övertalas till detta berodde delvis på att han 
själv hade börjat tro att det kanske fanns  en  möjlighet att 
tjäna lite pengar på produktidén.  Men  detta ändrade dock 
inte hans uppfattning, att han inte var intresserad av att 
börja tillverka och/eller sälja fler produkter. Vid det här 
tillfället hade han  heller  ingen  tanke  på några andra  alter-
nativ, t ex  att kontakta något företag.  

Al  Efter att  ha  blivit påverkad av sina arbetskamrater, diskute-
rade JJ med YM om att gå till Utvecklingsfonden. Det resulte-
rade i ett gemensamt beslut att  de skulle  kontakta  den.  
Syftet med det var att få rådgivning till hur  de skulle  gå 
vidare med  sin  produktidé.  

Kontakta Utvecklingsfonden 
V2  

Annat  

B2  JJ och YM bestämde sig för att kontakta Utvecklingsfonden.  

A2  I mars  -83 tog  JJ och YM gemensamt kontakt med Utvecklings-
fonden. Där blev  man  intresserade av deras produktidé.  Under  
diskussionen med JJ och YM fick Utvecklingsfonden  klart  för 
sig att  de  främst var intresserade av att sälja  sin  produk- 

Från Utvecklingsfondens sida föreslog  man  då JJ och YM att 
försöka skydda  sin  produktidé. Utvecklingsfonden ansåg 
nämligen att  de  kunde behöva det senare för att lättare 
kunna sälja idén.  Man  lovade då också att både finansiera 
och ombesörja att  en  nyhetsgranskning kom till stånd. JJ och 
YM fick då också reda på att detta  skulle  vara första steget 
mot att försöka skydda deras idé. 

Utvecklingsfonden anlitade Stiftelsen Idéutveckling för att 
genomföra nyhetsgranskningen.  Man bad  också JJ och YM att ta 
kontakt med Idéutveckling för att presentera  sin  gemensamma 
produktidé. Anledningen till det var att få fram ett under-
lag att utgå från vid nyhetsgranskningen. 
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Under  augusti  -83  kontaktas JJ och YM av Idéutveckling.  De  
tillfrågades då om  de  fortfarande var intresserade av att 
sälja  sin  produktidé. Idéutveckling hade nämligen kommit i 
kontakt med ett företag som visat sig intresserade av att 
marknadsföra JJ's och YM's nya produkt.  Men  innan det här 
företaget var beredda att fatta ett definitivt beslut om 
detta, ville  de  prova att sälja några produkter. Av  den  
anledningen frågade Idéutveckling om JJ och YM kunde tillver-
ka  en  första serie om  10  produkter för det ändamålet. 

Avfärda alternativet baserat på  den  tidigare inställ-
ningen att sälja iden  

V4  
Diskutera förslaget med YM  

B4  JJ bestämde sig för att diskutera det med YM innan han gav 
något besked.  

A4  JJ diskuterade det med YM.  

Avfärda förfrågan om  en  tillverkning av  10  exemplar 
av produkten 

V5  
Acceptera att tillverka  10  produkter  men  bibehålla  
sin  inriktning om att sälja idén.  

B5  JJ diskuterade detta med YM.  De  kom överens om att  de skulle  
inrikta sig på enbart  en  försäljning av idén,  men  acceptera-
de samtidigt att tillverka  den  första serien om  10  produk-
ter. 

Anledningen till det beslutet var att  de  kände sig stimulera-
de av att åtminstonde prova vad det  skulle  innebära i arbets-
belastning, att ta på sig  en  tillverkning. Dessutom upplevde  
de  det som tämligen riskfritt.  De  behövde inte ligga ute med 
några pengar och  de  var övertygade om att deras produkter  
skulle  bli sålda.  De  kom också överens om att JJ ensam  
skulle  svara för tillverkningen av  den  första serien.  

A5  JJ tillverkade  de  första produkterna och levererar  dem  till 
det företag som  skulle  marknadsföra  dem.  

Erbjuda sig att åta sig ytterligare tillverkning  
V6  

Inte åta sig eventuell ytterligare förfrågningar om 
tillverkning 

JJ kände  nu  att det inte var möjligt för honom att åta sig  
B6  någon mer tillverkning utöver  den  första serien.  Han  ansåg 

sig inte  ha  tillräckligt med utrustning för detta och hade  
heller  inte tillräckligt med fritid över för att kunna göra 
det.  Han  hade nämligen inga som helst  planer  på att minska  
sin  arbetstid för att få mer tid över till att åta sig  en  
eventuell tillverkning. 
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Den  första provförsäljningen av produkten gick bra och det 
marknadsförande företaget sade sig vara intresserade av att 
även i fortsättningen sälja produkten.  

A6  När Idéutveckling berättade detta för JJ och YM och 
frågade om  de  vill fortsätta att tillverka produkten, blev 
deras svar nej. 

När Idéutveckling fick deras avböjande svar, erbjöd  de  sig 
att söka  en  annan tillverkare och samtidigt upprätta 
ett royaltyavtal mellan JJ och YM å  den  ena sidan och  den  
nya tillverkaren och marknadsföraren å  den  andra. 

Acceptera att Idéutveckling sökte annan tillverkare  
V7  

Själv söka annan tillverkare  

B7  Detta accepterades av JJ och YM. 

Således återkom Idéutveckling 
till royaltyavtal. 

Acceptera det erbjudna  
V8  

Inte acceptera avtalet 

i november  -83  med ett förslag 

royaltyavtalet  

B8  Detta accepterades dock inte av JJ och YM.  De  ansåg att  den  
erbjudna royaltyn var för låg. Dessutom  skulle den  delas 
mellan  de  båda. Idéutveckling frågade då vad  de  ville  ha.  

JJ och YM hade  nu  ingen som helst erfarenhet av vad som var  
en  rimlig nivå på  en royalty. De  diskuterade vad  de skulle  
begära,  men de  frågade dock ingen utomstående om vad som  
skulle  vara  en  rimlig nivå. 

Fråga någon utomstående om rimlig nivå på  royaltyer-
sättning  

V9  
Själv avgöra rimlig nivå  

B9  Slutligen bestämde sig JJ och YM för att kräva  en royalty  
som var  50  % högre än  den de  tidigare blivit erbjudna. I 
övrigt  skulle  samma villkor gälla.  

A9  JJ och YM lämnade sitt  bud  till Idéutveckling. Idéutveckling 
återkommer några dagar senare och meddelade att det marknads-
förande företaget accepterat deras  bud.  Därmed kunde ett 
slutgiltigt royaltyavtal slutas. Det gjordes i oktober  
-83.  

KOM 	JJ och YM äger forf farande upphovsrätten till  sin  produk-
tidé.  De  är dock inte längre på något vis aktiva i kommersia-
liseringen.  De  får automatiskt  den  avtalade royaltyersätt-
ningen allt eftersom produkterna blir sålda. 
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FALLET SKIDSTAV 

Upphovsman:  KK  

Bakgrund  

KK  drev  ett litet tryckeri i  en  inlandskommun i  Västerbot-
tens  län.  På sin fritid var han en  flitig skidåkare.  Han hade  
dessutom arbetat  en del som  instruktör inom skidåkning,  
både alpint  och inom längdåkning. 

När  han  själv  hade  åkt,  hade han  ofta upplevt  problemet  att 
skidstavarna  hade  fel längd.  Vid  åkning i lös snö  skulle han  
vilja  ha  längre stavar och  vid hård  snö kortare stavar.  Med  
andra  ord.  KK  skulle  vilja  ha en  skidstav  med justerbar  
längd. 

Processbeskrivning 

Efter  att  KK  börjat fundera  på  att  en justerbar stav skulle  
kunna lösa  hans problem,  funderade  han en hel del på  hur ett  
sådant  tekniskt  problem skulle  kunna lösas.  Han tog sig  dock  
inte  tid  att närmare analysera  sin idé  förän  han kom  ihåg  de 
problem han  upplevt  som  skidinstruktör.  Det var  i samband  
med  att skidåkare  skulle  hyra skidutrustning.  

1. Det hade varit svårt att ur  en  begränsad mängd stavar 
hitta stavar med rätt längd till alla som  skulle  hyra 
skidor.  

2. Gick  en stav  sönder,  blev  hela stavparet obrukbart såvida  
det  inte fanns  en  annan exakt lika lång  stav  att tillgå.  

KK  gjorde  bedömningen att  det  måste finnas  en  intressant 
marknad för  hans produktidé, men  vilken omfattning  den kunde 
ha hade han ingen  uppfattning  om. Han  såg  det  dock  som en  
potentiell möjlighet att tjäna pengar  om han  bara  kunde  hitta  
en teknisk  lösning  som  fungerade.  

Gå vidare med idén  
V1  

Inte gå vidare 

Bl Detta fick honom att bestämma sig för att gå vidare med  sin  
produktidé. Trots att han redan var egen företagare hade han 
dock inga som helst  planer  på att själv börja tillverka 
eller sälja  en  färdig produkt.  Skulle  hans produktidé bli  en  
färdig produkt aysåg han att sälja  den.  

På det  här  stadiet var  dock  KK  inte alls beredd att satsa 
några egna pengar  på  idén.  Han  aysåg  dock  att vidareutveckla 
idén, eventuellt fram  till  prototyp för att  sedan  avyttra  
den.  Hur  en  avyttring  skulle  utformas  hade han  dock  inte 
tänkt  så  mycket  på  i  det  här läget.  

Al  KKs funderingar på  sin  idé ledde till att han började göra 
enkla skisser på tänkbara tekniska lösningar.  Han  ansåg sig 
dock ännu inte kunna  se  någon bra teknisk lösning. 
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KK  hade  tidigare varit i  kontakt med  Utvecklingsfonden.  Det 
var  för åtta  år sedan  när  han  startade sitt tryckeri. 
Därmed kände  han  också  till  att  man kunde  vända  sig  till  
dem  för att eventuellt  få  hjälp  med  att utveckla  produk-
tidéer. Han  kände också  till  att  det  fanns  en  annan  organisa-
tion som  arbetade för att främja idéutveckling i  Västerbot-
tens  län.  Det var Stiftelsen  Idéutveckling  eller  "Lindmarks-
fonden" som den  också kallades  enligt  KK.  

Kontakta Utvecklingsfonden 

Kontatka Stiftelsen Idéutveckling 

Ta andra kontakter  

B2  KK  beslutade  sig  för att kontakta Idéutveckling och Utveck-
lingsfonden i Umeå.  Hans  syfte  var  att försöka  få  hjälp  med  
att lösa  problemet  att hitta  en teknisk  lösning  som kunde  
förverkliga  den idé han hade. 

A2  I  slutet  av  januari  -83  besökte  KK  både  Idéutveckling och 
Utvecklingsfonden i nämnd  ordning. Vid  sitt besök  av  Idé-
utveckling  beskrev han de problem han  vill  få  hjälp  med  att 
lösa.  Han klargjorde  också att  han  aysåg att senare kontakta 
Utvecklingsfonden. 

Idéutvecklings bedömning  av  produktidén  blev positiv. Som  
ett  resultat av  detta erbjöd  de sig  att  både  genomföra och 
finansiera  en  nyhetsgranskning  av  produktidén.  

Vid det  efterföljande besöket  hos  Utvecklingsfonden upplevde  
KK  att  han  fick  en  mycket  positiv reaktion på sin idé. En av  
handläggarna ansåg att KKs  produktide skulle  vara  en  bra  och 
ekonomsik barnskidstav.  Han  menade att vartefter barnen 
växte  skulle det  bara vara att justera stavens längd.  

Det var  dock  ett användningsområde  som  KK  inte  blev  övertyg-
ad  om,  att  kunde  vara intressant.  Han  trodde nämligen  mer på  
att använda  staven  i samband  med  uthyrning  av  skidutrust-
ningar.  

Vid  sitt möte  med  Utvecklingsfonden redogjorde  han  också för 
sitt besök  hos  Idéutveckling och  vad det  resulterat i.  Hos  
Utvecklingsfonden  ville man då  senare också  få en  reedovis-
ning  av  resultaten från  den  nyhetsgranskning  som  Iddutveck-
ling åttagit  sig  att göra. 

Acceptera Utvecklingsfondens och Idéutvecklings 
erbjudanden  om  hjälp  

V3  
Söka annan hjälp  

B3  KK  bestämde  sig  för att acceptera  både  Utvecklingsfondens 
och Idéutvecklings erbjudande.  De  förra  hade  dock  bara lovat 
att ta upp  hans produktidé  till  behandling igen  när  man  fått 
resultaten från nyhetsgranskningen. 

V2— 
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Efter  två veckor fick  KK  besked om  nyhetsgranskningens 
utfall.  Det var negativt. Det hade  visat  sig  att  det  redan 
fanns ett  flertal patent på  förlångningsbara skidstavar.  Det 
resultatet  föranledde  dock  inte  KK  att ta några nya  kontak-
ter med  Idéutveckling.  

A3  Däremot kontaktade  han  Utvecklingsfonden  som han  tidigare 
lovat  dem. Således  besökte  KK  återi- 
gen Utvecklingsfonden. Detta skedde i slutet  av  februari  
-83. Hans  syfte  var nu  att diskutera och  få  reda  på  konsek-
venserna  av  nyhetsgranskningens  resultat.  

Besöket  hos  Utvecklingsfonden resulterade att  man  därifrån  
skulle  tillse att kontaktsekreteraren  vid  Umeå  Universitet 
skulle  besöka  KK.  Avsikten  med det skulle  vara att kontakt-
sekreteraren möjligen  skulle  kunna lotsa  KK  till  någon  som 
kunde  hjälpa honom att hitta  en  fungerande  teknisk  lösning. 

Något  sådant  besök  blev  dock  inte  ay.  Det  medförde i  sin tur  
att  KK  inte fick någon hjälp  med  att finna någon  teknisk  
lösning. Själv försökte  han heller  inte att medverka  
till  att kontaktsekreteraren  skulle  besöka honom.  

Efter det  att  KK  nu  också fått  klart  för  sig  att  han  troli- 
gen inte  skulle  kunna  få  något skydd för  sin produktidé, 
blev han  mycket försiktig.  Både med  att försöka ta företags- 

kontakter eller att diskutera  sin  idé med någon annan. Det 
förändrade dock inte hans beteende i  handling. Han  hade ännu 
inte försökt ta några som helst sådana kontakter förutom 
Idéutveckling och Utvecklingsfonden.  Men  han upplevde det  nu  
ändå som betydligt svårare att ta företagskontaktaer utan  en  
uppenbar risk för att han  skulle  mista  sin  idé.  

Under  våren  -83  ökade KK's arbetsbelastning ytterligare. Dels 
berodde det på att antalet beställningar till hans företag 
hade ökat, dels för att det uppstod personalbrist p g  a  
sjukdom  bland  hans anställda. Det medförde att han inte 
alls hade någon tid över för arbete med  sin  produktidé eller  
den  värderingsmetod han tidigare fått.  

Under  sommaren  -83  påbörjade han också  en  utbyggnad av  de 
lokaler  där han drev sitt företag. Orderingången fortsatte 
att vara hög också  under  sommaren och hösten vilket ytterli-
gare hindrade honom från att engagera sig i kommersialise-
ringen av  sin  produktidé. 
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Ta fram skissunderlag  
V4  

Söka existerande tekniska lösningar  

B4 Under  hösten  -83  bestämde  sig  KK  för att ta fram ett  ordent-
ligt  skissunderlag över hur  han  tänkt  sig funktionen hos sin 
idé.  

KK:  "Jag  måste sätta  mig  ner och jobba  med  idén  om det  ska 
bli något  av den" 

KOM Det  här beslutet fattade  KK  i samband  med  att  det  bestämdes 
att  jag skulle  göra ett  personligt  besök  hos  honom.  
Det  är alltså möjligt att detta påverkade  KK  till  att fatta  
det  beslutet.  Med  andra  ord,  att  KK  inte  ville visa  att  det  
inte alls hänt något  med hans produktidé. 

A4  Trots  den  höga orderingången  han sagt sig ha under  hösten, 
lät  KK  en av  sina anställda ta fram skisser över produk-
tidén  enligt hans  egna preliminära  idéer om den  önskvärda  
funktionen.  Detta  gjordes  före  det  att  jag  besökte  KK.  

Kontakta  sin  svåger 

Söka andra kontakter 

Inte ta några kontakter  

KK  visste att  hans  svåger  hade  ett  stort  teniskt intresse.  
Trots  att  KK  sagt sig  vara rädd för att sprida allt för  

B5  mycket  information om sin idé,  bestämde  han sig  för att 
anförtro idén  till  honom. KK's syfte  med det var  att 
försöka  få  förslag  till  en teknisk  lösning.  

A5 Således  kontaktade  KK  sin  svåger och  beskrev sin idé  för 
honom.  Han blev så  intresserad att  han  erbjöd  sig  att 
tillverka  en  prototyp  enligt de  första enkla skisserna  som  
KK  låtit göra. 

Acceptera svågerns erbjudande  om  att göra  en  prototyp  
V6  

Aböja svågerns erbjudande  

B6  Erbjudandet avböjdes  dock  av  KK.  Han ville  först hitta  en 
teknisk  lösning  som  fungerade  bra  under  alla tänbara förhål- 

A6 landen  vad  gällde väderlek  men som  också  skulle  vara säker.  
Den  fick  t ex  inte lösgöras oaysiktligt  eller  fastna i 
kläder. 

V5— 
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Vid  mitt  besök  hos  KK  hade han  ännu inte hunnit  gå  
igenom värderingsmetoden  p g a  tidsbrist.  Han  ansåg  sig  
därför  heller  inte kunna  ha  några synpunkter  på den som  
hjälpmedel för att underlätta  en  kommersialisering  av hans 
produkt idé. 

På den  direkta frågan  om  eventuell  egen  medverkan i  en  
kommersialisering, längre än  till  och  med en  utveckling  av 
en  prototyp, svarade  KK  att  han  inte  var  främmande för 
detta.  Det han  i  så  fall  kunde  tänka  sig var,  att i ett 
första  steg  genomföra  en mindre  provförsäljning  till  uthyra-
re  av  skidutrustningar.  Men  att hinna genomföra något  
sådant under  vintersäsongen  83/84  ansåg vara  en  omöjlighet.  
Det  berodde  på  att  han  ännu inte  hade  någon funktionsduglig 
prototyp och inte  heller  någon slutlig  teknisk  lösning för  
låsningen. 

Rådfråga forskaren  om det  fortsatta utvecklingsarbetet  

—1  Söka hjälp  hos  andra  

B7  KK  frågade  mig vad som vore  lämpligt att göra för att  komma  vi- 
dare  med  utvecklingen  av hans idé.  KK  frågade detta  eftersom 

A7 han  själv inte  var  riktig säker  på vad han skulle  göra i  det  
här läget för att  komma  vidare.  

KK  fick  då rådet  att i första  hand  kontakta Utvecklingsfon-
den för att utröna vilka möjligheter  det  fanns att tillsam-
mans  med dem gå  vidare  med  idén. 

Kontakta Utvecklingsfonden  
V8  

Söka företagskontakter  

B8  KK  bestämde  sig  dock  för att inte göra detta.  Anledningen  
till  det var  inte att  han  inte trodde  på det som  möjlig 
utväg.  Det  berodde  på  att  han  inte ansåg  sig ha tid  att göra  
det.  I  händelse  av  att  han skulle få  tillfälle,  ville han  
dock  gärna kontakta Utvecklingsfonden genom ett  personligt  
besök.  Han  ansåg att  det skulle  ge  mer  utbyte än  kontakter 
per brev eller telefon.  

Något  sådant  tillfälle dök  dock  inte upp.  KK  vill  heller  
inte göra  en  resa  till  Umeå enbart för att kontakta Utveck-
lingsfonden.  Det  ansåg  han sig  inte  ha tid med.  Fram  till  
och  med  vintern  -85 var  läget fortfarande oförändrat.  KK  
ansåg  sig  inte  ha tid  att ägna  sig  åt  sin produktidé.  Trots  
detta sade  han sig  ändå vara intresserad  av  att ta  tag  i 
utvecklingen  av den,  i händelse  av  att  han skulle få tid  
över.  Han  ansåg nämligen fortfarande att  det borde  vara 
möjligt att hitta  en  intressant marknad för  en  skidstav  med 
den funktion som han  tänkt  sig.  

V7  
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FALLET  CYKELPEDAL 

Upphovsman:  LL  

Bakgrund  

För ca  10  till  15 år sedan var  LL  aktiv som  tävlingscyk-
list.  Han  upplevde redan  då  att lösningen  med  att spänna  
fast  foten  vid pedalen med  remmar inte  var  någon bra  teknisk  
lösning  på problemet  att fixera foten  vid pedalen. 

Vad som  fick  LL  att börja fundera  på om det  inte  borde  
finnas någon bättre lösning  var,  att  den  nuvarande tekniska 
lösningen  hade  inte förändrats något nämnvärt  sedan han  
började tävlingscykla.  De  enda förändringar  som  skett  var 
byten av  material. I övrigt  var funktionen den  samma.  

Av en slump  råkade  LL  komma på en helt ny  principlösning för  
hur  foten  skulle  fixeras  vid en  cyklepedal.  Av  sekretesskäl  
kan den  dock inte beskrivas här. 

Processbeskrivning  

Den idé  LL  fått  om en alternativ,  bättre lösning trodde  han  
själv  var så  bra, att  det borde gå  att sälja  som produkt. 
Det var hans egen  erfarenhet  som cyklist som  sade honom att  
den  alternativa  funktionen han  kommit  på, skulle  fungera 
lika bra  som den  gamla  men  vara mycket enklare att använda.  

Gå vidare med idén  
V1  

Inte gå vidare 

Bl  LL  bestämde  sig  för att  gå  vidare  med sin idé  i syfte att  
på  något sätt försöka tjäna pengar  på den.  

LL  hade  två svågrar  som  tidigare varit i  kontakt med  Utveck-
lingsfonden och där fått hjälp  med  att  komma  vidare  med  sina  
idéer.  LL  var  naturligtvis medveten  om  detta när  han  fundera-
de  på  hur  han skulle komma  vidare.  Det  enda  han  visste  om  
Utvecklingsfonden  var vad hans  svågrar berättat för honom.  

Kontakta Utvecklingsfonden 
V2  

Kontakta företag  

B2  När  LL  därför bestämde  sig  för att kontakta Utvecklingsfon-
den,  hade han ingen tanke på  något annat  alternativt  sätt att  
komma  vidare  med sin produktidé.  Att kontakta något företag 
övervägde  han aldrig. Det  berodde  dels på  att  han  från olika 
håll fått höra  hur  det kunde gå om man gjorde det. Med det  mena  
han  att  det  fanns  en  risk att  han  i  så  fall  skulle  kunna 
mista  sin produktidé. Med  andra  ord, han  befarade att  hans 
idé kunde  bli stulen  om han  kontaktade något företag. Ett 
annat skäl till att  han  inte övervägde att kontakta något 
företag  var,  att  han  inte kände till något företag  som 
skulle  kunna vara tänkbart  som  exploatör  av hans produktidé.  
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LL's  syfte  med  att kontakta Utvecklingsfonden  var,  att  få 
råd om  hur  han skulle gå  vidare.  Eftersom han aldrig  tidiga-
re varit i  kontakt med dem  ansåg  han sig  inte  ha  några 
speciella förväntningar  på vad de skulle  göra för honom.  Han  
intalade  sig  därför att  han  även  skulle  acceptera  om de  inte  
ville  befatta  sig med hans idé. 

A2  I februari  -83  kontaktade  LL  Utvecklingsfonden och  beskrev 
sin produktide. Han  ställde dock inga andra önskemål än att  
han  önskade  rådgivning om  hur  han skulle gå  vidare  med sin 
idé.  

Utvecklingsfonden  gjorde en  bedömning  av  idén och fann  den  
vara  så  intressant, att  de  erbjöd  LL  att  de kunde  göra  en  
nyhetsgranskning  av  idén vilket  LL  accepterade. 

Nyhetsgranskningen resulterade i att  det  inte fanns 
speciellt mycket  som  liknade  LL's  ide.  Detta ledde i  sin tur  
till att Utvecklingsfonden erbjöd  sig  att finansiera  en  
prototypframtagning  så  produktidén  kunde  testas.  De ville då  
att  LL  själv  skulle  medverka i att ta fram  den eftersom han 
hade  erfarenheter  som cyklist som kunde  vara värdefulla  
under det  att  prototypen  utvecklades.  Under  dessa förutsätt-
ningar  skulle  Utvecklingsfonden bidra  med  I  500  kr för att 
ta fram  en  prototyp. 

Acceptera utvecklingsfondens erbjudande  
V3  

Stoppa kommersialiseringförsöket  

B3  LL  bestämde  sig  för att acceptera Utvecklingsfondens erbjudn- 
A3  de. Samtidigt som han gjorde  detta frågade  han vad som 

skulle  hända i fortsättningen. 

Utvecklingsfondens  svar var  att  det  berodde  på vad han  själv  
ville  göra  med sin ide.  LL  sade  sig då  i första  hand  vilja  
ha  ett skydd för  sin ide. Med det  aysåg  han  att försöka  få 
patent på sin idé. Det var  något  som  Utvecklingsfonden  var 
med på. 

Påbörja framtagningen av  en  prototyp 
V4  

Kontakta företag  

LL  påbörjade utvecklingen  av en  första prototyp och beAtämde  
B4 sig  för att försöka  få den klar  till cykelsäsongen  -83, som 

han  bedömde börja någon gång  under maj.  

Hitills i kommersialiseringen  av sin produktide hade  LL  inte 
alls upplevt några anmärkningsvärda  problem. Men han  såg 
dock vara medveten  om  att  det  förr  eller  senare  kunde  uppstå  
problem. Han kunde  dock inte preceisera några sådana utan 
uttryckte  det  istället  som:  

LL:  "Det  är nog  sen det  börjar  gå tungt"  

Detta var i april  -83.  
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KOM Sedan  förlorade  jag kontakten med med  LL.  Han bytte 
telefonnummer  och begjorde att  det skulle  hemlighållas.  Vid  
upprepade tillfällen  (3  gånger) försökte  jag  kontakta  
LL  per brev  och erbjöd honom att besvara frågor  skriftligt 
samt  frågade honom  om han kunde  meddela sitt nya  telefonnummer 
så  att  kontakten kan  återupprättas. Dessa försök till att 
återupprätta  kontakten gav  dock inget  som helst resultat.  
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FALLET CEMBALO I BYGGSATS 

Upphovsman:  MM  

Bakgrund  

En av  ledamöterna  (LM)  i Utvecklingsfondens  PU-grupp i Umeå  
hade  köpt ett  piano via en  pensionerad musikhandlare  (MM).  
Trots  sin pensionering  verkade  MM  fortfarande  som konsulent  
för orgelbyggare och användare  av  större orglar.  

Det  piano LM  hade köpt  skulle  transporteras från  en  musikaf-
fär i  Uppsala. Den  transporten hade  LM  räknat med att genom-
föra ensam.  MM  erbjöd sig dock att följa med när  LM  hämtade 
sitt  piano. Han  gjorde det för att han såg det som ett 
tillfälle att träffa ägaren av musikaffären i  Uppsala. 

Under  resan till och från  Uppsala  samtalade  LM  och  MM bland  
annat om tillverkning av orglar.  Man  diskuterade  branchens 
problem  och utvecklingstrender.  Diskussionen  underlättades 
av att  LM  hade ett intresse för musikinstrument samtidigt 
som han var intresserad av olika industrier och deras utveck-
lingsmöjligheter.  

Under  diskussionens gång kom  man in  på att  en del instru-
ment,  framför allt orglar, börjat tillverkas i byggsatser.  
MM  drog sig då till minnes att det faktiskt inte fannsnågon 
svensk tillverkare av cembalo i byggsats. Däremot visste han 
att det fanns det i Tyskland och  USA  och att det förekom  en 
del import  därifrån. 

I  Uppsala  fortsatte  MM  och  LM  att diskutera dessa  problem  
med ägaren till musik affären där  LM  köpt sitt  piano.  

Några månader senare kontaktade musikhandlaren i  Uppsala MM  
och talade om för honom att det fanns  en  tillverkare av 
cembalos i Norrbotten.  MM  fick reda på att det var  en  musik-
lärare som på  sin  fritid tillverkade ca  1-2 instrument per  
år. Musikhandlaren hade nyligen beställt  2  st och därför 
kommit ihåg att  MM  och  LM  diskuterat tillverkning av orglar 
och cembalos med honom. 

Processbeskrivning 

När fick reda på att det fanns  en  svensk tillverkare av 
cembalos, fick han idén om att det borde gå att tillverka 
svenska cembalos i byggsats istället för att importera.  

MM  började därför att fundera på detta. Det berodde inte på 
något kommersiellt intresse enligt honom själv.  Han  motivera-
de sitt intresse med att det vore roligt om det kunde etable-
ras  en  svensk tillverkare eftersom han ansåg sig veta att 
det fanns  en  marknad. 
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Gå  vidare  med  idén för att inplantera  den hos  någon 
annan  

V1  
Inte  gå  vidare  

B1  I  november -82  bestämde  sig MM  för att kontakta  LM  och 
diskutera  sin idé.  Anledningarna  till  att  han  kontaktade  LM 
var  två.  Dels  kände  han  honom  sedan  tidigare genom  hans  köp  
av  pianot och genom dera ingående  diskussion om  musikinstru-
mentbranchen.  Det  andra skälet  var  att  MM  kände  till  LM's  
position som  ledamot i Utvecklingsfondens  PU-grupp.  

Al MM  kontaktade  LM  och redogjorde för  sin idé om en  svensktill-
verkad  cembalo  i byggsats och  de  affärsmöjligheter detta  
borde  innebära.  Enligt MM borde en  svensktillverkad  cembalo  
bli aysevärt billigare än motsvarande importerade.  Samtidigt  
sade  MM  att  han  inte  var  intresserad  av  att själv driva  
projektet  vidare.  

MM: "Jag  är pensionär och skall inte stå i vägen för någon 
annan som vill ta  tag  i det här"  

MM  menade då istället att  LM  kunde väl försöka hitta någon 
utväg  via  Utvecklingsfonden.  De  kom då också överens om att  
MM skulle  ta kontakt med  den  musiklärare som redan tillverka-
de cembalos. Syftet var att utröna hans intresse för att 
driva  NN's  idé vidare.  

LM tog  upp  hans idé på  Utvecklingsfondens  PU-möte  men  endast  
som en information.  Genom att  MM klart  uttalat att  han  inte 
alls  var  intresserad  av  att driva idén vidare  hade de ingen  
motpart att diskutera  en  fortsättning  med.  Därför bordlades 
ärendet i väntan  på  att någon  skulle  anmäla sitt intresse 
för idén. 

Kontakta musikläraren för att försöka inplantera idén 
om tillverkningav cembalo i byggsats  

V2  
Låta  LM  eller andra hos Utveckliängsfonden driva idén 
vidare  

B2 Som  ett  resultat av diskussionen  mellan  MM  och  LM  bestämde  
sig MM  för att kontakta musikläraren.  MN's  syfte  var  att 
presentera sitt förslag  om  tillverkning  av cembalos  i bygg-
sats och utröna  hans  inrtresse för att driva idén vidare.  

A2 MM  kontaktade musikläraren och presenterade  sin  idé. I hans 
ide" ingick också förslag på tänkbara samarbetspartners som  
skulle  kunna marknadsföra och sälja byggsatserna.  

MM: "Jag  tycker att  den  här musikläraren borde kunna utveck-
la detta till  en  affärsidé i kompanjonskap med någon 
lämplig försäljningskanal". 
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Musikläraren avvisade dock MM's förslag.  Han  ville fortsätta  
sin  tillverkning av färdiga cembalos i nuvarande omfattning.  
Han  var  heller  inte intresserad av att byta leverantör av 
snickerier till instrumentet. Det  skulle  bli nödvändigt om 
han  skulle  gå på MM's idé om tillverkning i byggsatser.  

De  skäl som musikläraren angav till att han avvisat MM's 
förslag var:  

1. Om  han  skulle  börja tillverka byggsatser,  skulle  han 
troligen bli tvungen att resa runt och hjälpa köparna, 
dels med att plocka ihop deras  instrument  på ett riktigt 
sätt, dels med att få fram rätt  klang  i instrumentet.  

2. Han  trodde också att olika köpare  skulle  vilja  ha  byggsat-
serna i olika  grad  av färdigvara.  

3. När han själv byggde sina cembalos importerade han vissa 
komponenter till instrumentet, det gällde dock inte 
snickerierna.  En  ytterligare förädling till byggsats  
inklusive  snickerier och eventuellt  en  viss  del  av samman-
sättningen av komponenterna,  skulle  då inte vara ekono-
miskt lönande för honom. Dels beroende på att han inte 
tillverkade snickerierna och dels på att han trodde att  
en  köpare av  en  byggsats förväntade sig ett aysevärt 
lägre pris jämfört med ett färdigt  instrument.  

Söka andra  personer som kunde  vara intresserade  av  
att tillverka  cembalos  i byggsats  

V3  
Inte  gå  vidare  med  sina ansträngningar att förmå 
någon att kommersialisera  icier'  

När musikläraren inte alls  var  intresserad  av  MM's  idé  
stoppades någon vidare utveckling  av den. MM  försökte  heller 

B3  inte hitta någon annan  som kunde  intressera  sig  för att 
driva  icier'  vidare.  Det  berodde  delvis på  att  han  visste att  
det  inte fanns  så  många  som hade kvalifikationer  att göra  
det. Enligt MM  "krävdes  det  nämligen  en  speciell musikalisk 
känsla för att ge ett  instrument som  cembalon  den klang det 
skulle ha.  Detta gällde främst  den  slutliga  injusteringen av 
instrumentet men  också utformningen  av  vissa  komponenter som 
var  mycket betydelsefulla för instrumentets  klang. 

Efter  detta hände inget yterligare  med  utvecklingen  av  MM's  
ide,  varken från LM's, Utvecklingsfondens  eller  musiklära-
rens sida. 
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FALLET ISOLERPLATTA 

Upphovsman:  NN  

Bakgrund  

NN  hade tidigare drivit ett litet verkstadsföretag  men  sålt 
det för ett antal år  sedan. Han  ansåg sig vara  en person  som 
funderade på många olika saker utan att han själv behövde  ha  
upplevt det som  problem.  Så var även fallet med  den  här 
produktidén. Det var  en  isolerplatta som han ansåg  ha  bättre 
egenskaper än nuvarande isolermaterial. 

Processbeskrivning 

Gå  vidare  mot  en  kommersialisering  
V1  

Inte  gå  vidare 

Grundat  på sin egen  bedömning att  hans produktidé skulle  
Bl kunna bli framgångsrik  på en  marknad, bestämde  sig NN  för 

att  gå  vidare  med sin idé. Hans tanke var då  att  få  idén 
testad  eftersom den på det  här  stadiet  bara fanns  som en idé. 
Men  för att kunna  testa  idén, ansåg  han sig  behöva ekonomisk 
hjälp. Detta  var  i slutet  av  januari  -83. 

Sedan  tidigare kände  NN  till  Skellefteå  PU-råd  och att  man  
där  kunde få  viss ekonomisk hjälp  med  utveckling  av  nya  
produkter.  

Kontakta Skellefteå  PU-råd 
V2  

Kontakta företag  

B2 Han  bestämde sig därför att kontakta  dem  i syfte att få 
ekonomsik hjälp för  en test  av hans idé.  

A2 NN  kontaktade  PU-rådet  och presenterade  sin  produktidäoch 
sina önskemål.  Det  resulterade i att  PU-rådet  kontaktade 
TTC, Trätekniskt  Centrum  i Skellefteå  som  åttog  sig  att 
utvårderea  NN's idé.  

När  NN  pratade  med  PU-rådet  fick  han  genast reda  på  deras 
uppfattning att  han  troligtvis inte  skulle  kunna  få patent 
på sin idé. De  sade  dock  att  de  ändå  skulle  vidarebefodra  
hans idé  till  Utvecklingsfonden.  

I början av mars  -83  fick han ett brev från Utvecklingsfon-
den.  De  meddelade att  de  inte kunde stödja  en  utveckling av 
hans produktidé. Som skäl till det angav  de  att det troligt-
vis inte  skulle  gå att få  patent  på hans idé  men  också att 
byggbranchen var  en  vikande marknad. I sitt brev hade  de  
bifogat  en  kopia på TTC's utlåtande. 
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När  NN  läste TTC's utlåtande uppfattade han det som  en  
ganska  positiv  bedömning av hans produktide.  

Kontakta Utvecklingsfonden 
V3  

Kontakta företag  

B3  Av  den  anledningen bestämde sig  NN  för att åter kontakta 
Utvecklingsfonden. Syftet var att få klarhet i anledningen 
till deras ställningstagande.  

A3 NN  kontaktade Utvecklingsfonden och förklarade sitt ärende. 
Enligt  NN  visade det sig då, att  den  berörda handläggaren 
hade missförstått TTC's utlåtande. Trots detta ändrade sig 
inte Utvecklingsfonden  sin  inställning till  NN's  produktidé.  

V4  
Kontakta företag  

L  Avbryta kommersialiseringsförsöket  

B4 NN  bestämde sig då för att själv söka kontakt med något 
företag som  skulle  kunna intressera sig för hans produktide.  

A4 NN  kontaktade ett Västerbottensföretag som erbjöd sig att 
analysera hans ide. Deras analys resulterade i att  de  avböjde  
en  fortsatt medverkan i  en  kommersialisering av  NN's  ide.  
De  motiverade det med att  de  inte trodde att hans ide  skulle  
fungera. 

Kontakta fler företag  
V5  

Avbryta kommersialiseringsförsöket  

B5  I  och  med  detta  gjorde NN  inget  mer  för att försöka kommer-
sialisera  sin ide. Han  ansåg  sig  själv inte  ha råd  att 
genomföra  en  kommersialisering.  De  negativa bedömningar  av  
iden  som han  hittills  hade  fått från  PU-rådet,  Utvecklings-
fonden och  det  företag  han  själv kontaktat, fick honom att 
själv börja  tro  att  det  inte fanns någon utsikt att kunna 
lyckas  med en  kommersialisering.  I  och  med det  beslutet 
stoppades  NN's  kommersialiseringsförsök  definitivt.  
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FALLET BYGGELEMENT 

Upphovsman:  00  

Bakgrund  

00  och  KB driver  tillsammans  en  liten byggnadsfirma.  De 
har  inga andra anställda. Deras huvudsakliga verksamhet 
är repararioner och renoveringar. I  de  flesta  fallen  ut-
görs reparationsuppdragen av att åtgärda vattenskadade 
golv. 

Tidigare  har de  även byggt nya hus.  De  hade tre olika  mo-
deller. En  allt hårdare konkurrens från  de  stora hustill-
verkarna medförde att  de  koncentrerade  sin  verksamhet 
till reparationsarbeten. 

I sitt arbete med vattenskadade golv stötte  00  och  KB  på  
en  rad olika typer av golvkonstruktioner. Det ledde till 
att  de  började fundera på hur  man skulle  kunna förenkla 
golvläggningsarbetet med  en  ny typ av golvkonstruktion. 
Anledningen till det var att det största problemet vid 
golvläggningsarbete är ojämnheter i det underliggande 
golvet. Det kan vara mycket ojämt. På gamla cementgolv 
kunde ojämnheterna vara flera  centimeter.  

För att ett golvläggningsarbete skall ge bra slutresultat 
krävs det att  de  underliggande åsarna ligger i samma 
horisontalplan. Är då det underliggande golvet mycket 
ojämt är det förenat med mycket arbete att skappa ett 
jämt underlag.  Den  teknik som för närvarande är tillåten 
enligt gällande byggnormer medför nämligen stora praktis-
ka  problem  att få dessa åsar att ligga i samma  plan.  Vid 
utförandet av detta arbete måste  man  till stor  del  stå på 
knä. Enligt  00  är det  en  mycket arbetsam arbetställnig. 

Det fanns alltså två skäl för  00  och  KB  att förbättra  de  
lösningar som fanns för  de problem de  upplevde. Dels var 
det besvärligt att åstadkomma ett bra resultat, dessutom 
var arbetet mycket påfrestande på kroppen.  

00  vet egentligen inte hur han och  KB  kom på  sin  idé att 
underlätta golvläggningsarbetet.  Den  idé  de  fått var att 
utnyttja ett justerbart stöd för golvåsarna. 

I samband med att  00 skulle  reparera sitt eget hus prövade 
han  den  nya idén.  Han  var då redan övertygad om att  den 
skulle  fungera. Syftet med provet var därför bara att 
bekräfta för sig själv att  den  fungerade.  

Testet  av produktidén gav också mycket riktigt ett lyckat 
resultat. Utgående från det gjorde han bedömningen att 
det också borde gå att använda  den  vid läggning av helt 
nya golv. 
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Processbeskrivning  

00  diskuterade sina erfarenheter av  testet  av produktidén 
med  sin  kompanjon  KB. De  kom fram till att det kanske  
skulle  gå att tjäna pengar på idén.  De  var dock mycket 
osäkra på vad  de skulle  göra för att komma vidare. 

Gå vidare med idén  
V1  

Inte pröva  en  kommersialisering  

Sedan  tidigare visste  de  dock att deras kommun bildat ett 
företag som  skulle  fungera som  en  servicecentral för små 
och medelstora företag. Det kallades Företagscity. I  sin 
information  ut till företagen hade  de  bl  a  erbjudit kon-
taktförmedling. 

Bl 	00  och  KB  bestämde sig för att  00 skulle  kontakta Före-
tagscity. Syftet var att få  tips  och råd om vad  de skulle  
göra för att komma vidare mot  en  kommersialisering.  

Al 	I augusti  -83  kontaktade  00  Företagsacity. Där fick han 
rådet att kontakta Utvecklingsfonden.  De  erbjöd sig också 
att hjälpa honom med det. 

Följa Företagscitys råd och 
kontakta Utvecklingsfonden  

V2  
Inte följa deras råd  

B2 	00  bestämde sig för att följa det råd han fick eftersom 
han gärna ville  ha  produktidén testad.  Men  han ansåg sig 
inte själv kunna finansiera detta.  Han  såg  heller  inga  
alternativ  för att åstadkomma detta.  

A2 	00's  besök  hos  Företagscity resulterade  således  i att  de  
hjälpte honom att skicka  en enkel  beskrivning  av sin idé  
till  Utvecklingsfondens  PU-grupp.  Samtidigt  talade  man på  
Företagscity  om  för honom  vad han  möjligen  kunde få  hjälp  
med  från Utvecklingsfonden.  

I början  av oktober -83  fick  00  ett  besked  från 
Utvecklingsfonden.  De  sade  sig ha  bedömt byggmarknaden  
som  vikande.  Av den anledningen kunde de  inte tänka  sig  
att  gå in  och stödja  en  vidareutveckling  av 00's  och  KB's  
produktidé.  

Inte gå vidare  
V3  

Pröva idén i  den  egna firman 

Utvecklingsfondens svar innebar att  00  och  KB  inte  skulle  
få någon hjälp med att utveckla och testa  sin  idé.  De  var 
dock  fast  beslutna om att ändå jobba vidare med  sin  idé 
och även testa  den. De  ansåg sig dock inte  ha  råd att lå-
ta genomföra  en  ordentlig  test.  Inte  ens  om  de  gjorde det 
inom ramen för deras  firma.  
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B3 	Tillsammans med  KB  bestämde sig därför  00  att pröva pro-
duktidén på ett uppdrag. Det var i slutet av november  
-83.  Det gällde att reparera ett fuktskadat golv. På  de  
här sättet ansåg  de  sig kunna testa idén på betald ar-
betstid, som  00  uttryckte det.  

A3 	Det här var det andra  testet  av idén. Det gick också bra.  
00  och  KB  upptäckte  nu  också andra fördelar med använd-
ningen av  den  här produktidén. Ledningsdragning  under  
golvet underlättades aysevärt. Likaså eliminerades  en  så 
gott som alltid förekommande olägenhet med trägolv på 
'åsar. Det golv  de lagt  knarrade inte. 

Efter det andra  testet  av stödet började  00  och  KB  få  
klart  för sig hur det  skulle  vara utformat för att fun-
gera bra. Hittills hade  de  inte varit i behov av så stora 
mängder av stödet.  De  golv  de  testat det på hade endast 
varit  mindre  golvytor. Därför hade  de  tillverkat erfoder-
ligt antal stöd själva.  Men  om  de skulle  fortsätta att 
använda det på andra golvarbeten  skulle de  behöva många 
fler. 

B4 

V4  

00  och  KB  bestämde  
gifter för  en 
hos  ett företag  

Fortsätta  med egen  tillverkning  av  stöden  

Begära offert  på  legotillverkning  

sig  därför för att ta reda  på  prisupp-
serie om 200  stöd.  De  aysåg att göra  det 
som de  bedömde  kunde  tillverka  den  enkla 

produkten till ett  billigt pris. 

A4 00  lämnade  in en  offertförfrågan till ett  AMU-center som 
var den  tillverkare  de  besämt  sig  för att tillfråga. Att  
de  valde  den  här tillverkaren berodde  på  att  00  kände 
till  den sedan  tidigare.  

De  fick  en  offert från tillverkaren som  00  och  KB  disku-
terade.  De  kom fram till att det pris  de  blivit erbjudna 
var alldeles för högt. Att tillverka  den  själv  skulle  bli 
mycket billigare.  De  insåg dock att om konstruktionen 
förändrades i vissa ayseenden  skulle  produkten kunna 
tillverkas aysevärt billigare. 

Själva tillverka produkten  
V5  

Konstruera om produkten och begära 
ny offert 



00 89 

B5 	Efter att  ha  gjort dessa förändringar gjorde  de en  ny  
A5 	offertförfågan.  Den  resulterade i ett pris som  de  ansåg 

var acceptabelt. 

Enbart inrikta sig mot egen användning av 
produkten  

V6  
Försöka hitta exploatör samtidigt som pro-
dukten fotrsattes att användas i deras  fir-
ma 

B6 	00  och  KB  bestämde sig  nu  också för att kontakta hustill-
verkare och presentera  sin  idé. Syftet var att undersöka 
vad det kunde finnas för möjligheter att sälja produkt-
idén till  dem.  Parallellt  forsatte  dock  00  och  KB  att i  
sin firma  använda produkten vid golvreparationer.  

A6 	De  kontaktade  en mindre  hustillverkare i Norrbotten och 
presenterade  sin  idé.  Den  reaktion  de  fick var varken  
positiv  eller  negativ  enligt  00.  Hustillverkaren hade me-
nat att  den  här produkten inte  skulle  tillföra husen nå-
got mervärde. Någon annan fördel med  en  användning av  den  
hade han  heller  inte kunnat  se.  

Runt  om  i  00's  Och  KB's  hemkommun började  det nu  också 
spridas ett rykte  om  deras sätt att lägga knarrfria golv.  
De  märkte  av det  genom att antalet förfrågningar  om  golv-
läggningsarbeten ökade.  De  började  då  inse att  det kanske 
var  väl  så  lönande att använda  den  nya produkten enbart i 
deras egna golvläggningsarbeten och inte försöka sälja  in 
den hos  någon exploatör. 

Söka exploatör  
V7  

Inrikta sig på enbart egen kommersialisering 
enbart genom användning av stödet i  den  egna 
firman  

De  beslutade sig för att inte ta några ytterligare kon- 
A7 	takter med några hustillverkare. Syftet med det var att  

de  inte ville sprida  sin  produktidé allt för mycket.  De  
ville helst vara ensamma om att kunna lägga knarrfria 
golv.  Den  hustillverkare  de  kontaktat hörde  heller  inte 
av sig något mer till  dem.  

KOM 	Deras syfte med kommersialiseringen av produktidén fick  
en  drastisk omsvängning här. Från början gällde det att 
enbart eliminera ett arbetsmiljöproblem och underlätta 
golvläggningsarbetet. Här övergick det till att bli  en  
komponent som användes i syfte att ge deras stora produkt 
- golvläggningsarbeten - ett mervärde, nämligen knarrfria 
golv. 

Ryktesspridningen om deras golvläggningsarbeten fick ock-
så till följd att andra snickare blev intresserade. Dessa 
ville  se  hur  KB  och  00  använde sig av stödet. 
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V81  

Försöka hindra spridning av 
andra kollegor i  branchen  

Acceptera  en  spridning till 
branschen 

produkten till 

kollegor i  

B8 	00  och  KB  bestämde sig för att tillåta andra intresserade 
snickare att  se  deras användning av stödet. Syftet med 
det var som  de  uttryckte det,"att inte stöta sig med kol-
legor i  branchen". 

A8 	När  de  intresserade snickarna såg deras stöd i användning 
berättade  00  och  KK  således vad  snickarna  ville ha  reda  på 
om  produktidén. 

Hitills hade  de  bara använt stödet vid reparationer av 
gamla golv. I mars  -85  fick  de en  förfrågan om att lägga 
golv i ett nybygge. Därmed aktualiserades ett nytt  pro-
blem.  Hur  skulle en  användning av deras stöd ställa sig 
enligt gällande byggnorm. Själva fann  de  inget som  skulle  
kunna omöjliggöra  en  användning av stödet. 

Undersöka möjligheterna att pröva produkten 
nyproduktion  

V9  
Tacka nej till förfrågan om nyproduktion  

B9 	00  och  KB  bestämde sig för att försöka få ett förhandsbes- 
A9 	ked från  en  byggnadskontrollant.  00  kontaktade  den  som 

blivit utsedd att vara kontrollant för det aktuella bygget  
Han  frågade om hans tolkning av byggnormen. Samtidigt 
redovisade  00  vilka fördelar han såg med  en  användning av 
stödet. 

Byggkontrollanten kunde inte hitta något i byggnormen som  
skulle  kunna hindra  en  användning.  Han  vill dock ändå inte 
ge något slutgiltigt besked förrän han sett deras stöd i 
användning i det aktuella bygget.  Om 00  och  KB  använde sig 
av stödet  skulle de  alltså riskera att få underkänt och 
därmed göra om arbetet på konventionellt vis. 

Prova produkten utan förhandsbesked från 
byggkontrollanten  

V10  
Tacka nej till förfrågan om nyproduktion  

00  och  KB  diskuterade byggkontrollantens svar.  De  kom fram 
till att han troligtvis inte  skulle  kunna motivera ett 
underkännande av  en  användning av produkten. Det ansåg  de  
sig kunna läsa och tolka sig fram till i  den  gällande  

B10 	byggnormen.  00  och  KB  beslutade sig däför att åta sig 
golvläggningsarbetet. Det skedde  under  maj  -85.  
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A10 	De lade in  det nya golvet. Precis som  de  hade trott god-
kändes det av kontrollanten. Det innebar också att det 
blev möjligt för  00  och  KB  att utnyttja stödet vid even-
tuella framtida nyproduktioner av golv. 

Enbart använda stödet vid reparationer  
V11  

Fortsatt satsning på reguljär användning av 
stödet både vid  reparation  och nyproduktion  

B11 	00  och  KB  bestämde sig för att fortsätta använda stödet 
i  sin firma  både vid reparationer och nyproduktion. Det 
skedde  under  juni  -85. 

All 	Därefter  har 00  och  KB  använt  den  nya produkten 
reguljärt vid alla sina golvläggningsarbeten. 
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FALLET SKIDHÅLLARE 

Upphovsman:  PP  

Bakgrund  

PP  var  en  flitig utförsåkare. Vid vallning och annat 
underhållsarbete med sina skidor hade han upplevt det som 
ett stort  problem,  att fixera skidan utan att samtidigt 
försämra åtkommligheten.  

En  gång när han  skulle  valla sina skidor råkade han  ha en  
pjäxa fastspänd i bindningen. Då kom han på att han kanske  
skulle  kunna spänna  fast  pjäxan i  en  arbetsbänk.  Han  provade 
det och det visade sig fungera mycket bra. Detta hände i 
januari  -83.  

Processbeskrivning 

Gå vidare mot  en  kommersialisering  
V1  

Endast göra  en  prototyp för egen användning  

PP  trodde att han inte var ensam om att uppleva vallningen 
av slalomskidor som ett så besvärligt  problem  som han gjor- 

131  de.  Därför bestämde han sig för att undersöka om det fanns 
möjligheter att tillverka  en  produkt som  skulle  kunna spän-
nas  fast  i bindningen och  sedan  i  en  arbetsbänk.  Hans  syfte 
var att dels få fram ett hjälpmedel som han själv kunde 
använda.  Men  han trodde också att det  skulle  kunna gå att 
sälja  en  sådan produkt om  den  fungerade så bra som han 
trodde  den skulle  göra.  

Al  PP  provade att göra  en  enkel prototyp. Det visade sig att  
den  fungerade mycket bra. 

Söka finansiering hos  Kiruna  Kommun  
V2  

Söka andra finansieringskällor  

B2  PP  bestämde sig då för att kontakta  Kommunen  i  Kiruna  där 
han var bosatt.  Hans  syfte var att undersöka möjlighe- 
terna till att få bidrag till maskiner för att tillverka produk  
ten.  PP  bedömde nämligen att produkten  skulle  vara så 
enkel att tillverka, att han  skulle  kunna göra det i liten 
skala i sitt eget  garage. Han  var därmed också inställd på 
att kommersialisera produkten i egen regi.  

A2  PP  kontaktade kommunen och framställde sitt önskemål om 
bidrag till tillverkningsutrustning. Som svar fick han rådet 
att kontakta Utvecklingsfonden. 
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Följa Kommunens råd att kontakta Utvecklingsfonden  
V3  

Kontakta företag  

B3 Men  istället för att följa  det råd han  fått från  Kommunen,  
bestämde  han sig  för att kontakta  en  liten  mekanisk  verkstad 
i  Kiruna. Han  kände till  det  företaget väl  eftersom hans  
sammanboende arbetade där.  Han hade  själv också tidigare 
umgåtts  med  ägaren till företaget.  PP's  syfte  med  att kontak-
ta  den  här företagaren  var,  att försöka intressera honom till 
att finasiera  den  tillverkningsutrustning  som  PP  bedömde att 
behövdes för att tillverka produkten.  

A3  När  PP  beskrev  sin  idé för företagaren fick han  en  mycket  
positiv  reaktion.  Han  var genast med på att samarbeta med  PP  
men  föratagaren ansåg dock att  de  skall försöka få  den  hjälp  
de  kunde från Utvecklingsfonden. Framför allt för att utveck-
la produktidén som  nu  bara fanns i  en  mycket enkel prototyp.  
Men  han ville också undersöka om det var möjligt att få 
bidrag till  en  tillverkningsutrustning. 

Kontakta Utvecklingsfonden för att få finansiering  
V4  

Söka kontakt med andra företag  

B4  Som resultat av diskussionen med företagaren, bestämde sig  
PP  för att kontakta Utvecklingsfonden i syfte att försöka få 
ekonomisk hjälp med  en  utveckling av  en  prototyp.  

A4  I februari  -83  kontaktade  PP  Utvecklingsfonden och beskrev  
sin  produktidé.  Han  framförde också sina önskemål om bidrag 
till prototypframtagning och anskaffning av tillverkningsut-
rustning. 

Efter  en  vecka fick  PP  svar från Utvecklingsfonden.  De  sade 
sig inte kunna stödja hans produktidé. 

Söka andra finansieringskällor  
V5  

Egen finansiering av  en  första provserie  

B5  Detta hindrade dock inte  PP  och hans kompanjon från att 
bestämma sig för att själva finansiera  en  första provserie 
om  50  st. Deras syfte var att få fram produkter som  de  kunde 
börja testa. För  testen  av prototyperna hade  PP  tänkt sig 
att utnyttja sina bekanta som också var flitiga skidåkare.  

A5  PP  och  hans  kompanjon tillverkade  den  första  serien  skidhålla-
re och började testa  dem. Testet slog  dock inte speciellt bra 
ut.  PP's  kompisar tyckte inte att  han  fått till prototyperna  
på  ett tillfredställande sätt. 
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Av en  händelse fick  PP  reda  på  att några andra redan höll  på  
att utveckla  en  liknande  produktidé. De hade  påbörjat sitt 
utvecklingsarbete före  PP  och dessutom fått ett visst stöd 
från Utvecklingsfonden. När  PP's  kompanjon fick reda  på det,  
sade  han sig  inte längre vara intresserad  av  någon fortsatt 
medverkan i ett kommersialiseringsförsök. För  PP  innebar  det  
att  han  inte längre  hade  någon  finansiering  för att fortsät-
ta att driva utvecklingen  av  idén vidare. 

- Söka andra finansieringskällor  

V6  Egen finansiering av kommersialiseringsförsöket 

- Avbryta kommersialiseringsförsöket  

B6  I och med att  den  situationen uppstod bestämde sig  PP  för 
att inte fortsätta med någon utveckling av  sin  produktidé.  
Han  ansåg sig nämligen inte kunna ta några större ekonomiska 
risker genom att  t ex  låna upp pengar för att finansiera  en  
fortsatt kommersialisering. 
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FALLET SKRÄPPLOCKARE 

Upphovsman: QQ 

Bakgrund 

Ett av QQ's stora fritidsintressen  under  sommaren var  bad  
och sol.  Hon  tyckte dock att glädjen med detta ofta blev 
förstörd av att det var skräpigt på badstränderna. Speciellt 
på sandstränder ansåg hon nedskräpningen vara besvärande 
genom att  man  ibland upptäckte skräpte först när  man  trampa-
de på det.  

Hennes  upplevelser av detta som besvärande  problem,  fick 
henne att börja fundera på om det inte borde gå att göra  en  
maskin som rensade stränderna från detta skräp. Det ledde 
till att hon började göra skisser över hur  en  sådan maskin 
borde kunna fungera.  

De  enkla skisser hon gjort visade hon för  sin  pappa.  Han  var 
ingenjör och drev ett teknisk konsultföretag.  Han  tyckte att 
hennes ide var bra och uppmuntrade henne därför att jobba 
vidare med iden.  Han  sade också att det nog kunde vara idé 
att kontakta Utvecklingsfonden senare.  Men  först måste hon 
nog precisera sina idéer om hur  en  sådan maskin borde funge-
ra. Detta skedde  under  hösten  -83.  

Processbeskrivning 

Gå vidare med idén efter  sin  pappas rekomendationer  
V1  

Inte gå vidare  

Den  uppmuntran hon fått av  sin  pappa stimulerade henne att 
jobba vidare. Eftersom han ansett att idén var bra, bestämde  

B1  hon sig för att följa hans råd att förbättra sina idébeskriv-
ningar för att  sedan  kontakta Utvecklingsfonden. Det stöd 
hon fick av  sin  pappa ledde också till att hon  nu  började  se 
sin  idé som  en  möjlighet att kanske tjäna lite pengar.  

Al  QQ förbättrade sina skisser och kontaktade  sedan  Utvecklings-
fonden i syfte att få  sin  ide bedömd. Några andra förvänt-
ningar hade hon inte då. 

Utvecklingsfonden bedömde idén som intressant,  men  var inte 
säkra på om hennes idéer  skulle  hålla i praktiken.  Man  
beslutade dock att nyhetsgranska  den  och  se  till att det 
genomfördes  en  undersökning av hur stort problemet med 
nedskräpning på badstränderna var. 

Resultatet av dessa undersökningar visade att det redan 
fanns liknande maskiner. Dessa användes i huvudsak på  de  
stora badorterna i sydeuropa. Anledningen till att dessa 
användes vid stora badorter var, att maskinerna var mycket 
dyra.  De  prisuppgifter  man  fått fram hamnade mellan  200  och  
300 000  kr. I  den  behovsanalys  man  också gjort, visade det 
sig det följdaktligen också att det fanns ett stort behov av  
en  maskin som kunde rensa sandstränder från skräp. 
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Vid Utvecklingsfonden gjorde  man  bedömningen, att  en  färdig 
produkt baserad på QQ's idé  skulle  hamna i ett prisläge 
aysevärt  under de  maskiner som redan fanns på marknaden. 
Detta i kombination med att marknadsanalysen givit ett 
positivt resultat, gjorde att  man  hos Utvecklingsfonden blev 
mer intresserad av produktidén.  

De  gjorde också bedömningen att QQ kanske hade möjlighet 
att få  en  prototyputveckling finansierad av STU. Anledningen 
till det var att QQ's idé lett till  en,  som Utvecklingsfon-
den bedömde det, tekniskt unik sammankoppling av olika kända 
tekniker. Utvecklingsfonden föreslog därmed QQ att söka 
bidrag hos STU för utveckling av  en  första prototyp. 

Följa Utvecklingsfondens rekommendationer om fortsatt 
arbete  

V2  
Ta företagskontakter  

B2  QQ bstämde sig för att följa Utvecklingsfondens råd, i syfte 
att få finansiellt stöd för  en  teknisk utvärdering och 
eventuell prototyputveckling. Vad som ytterligare fick henne 
att fatta det här beslutet var att hon även diskuterat 
Utvecklingsfondens förslag med  sin  pappa.  Han  hade också 
ställt sig bakom det förslag hon fått från Utvecklingsfonden.  

A2  QQ sammanställde således  en  ansökan till STU. Med detta fick 
hon hjälp av  sin  pappa. 

Hos STU fann  man  att hennes idé var  en  teknisk nyhet av ett 
sådant  slag  att  de  kunde bevilja  en  finansiering av teknisk 
utvärdering och efter följande prototyptillverkning. Tillsam-
mans med  de mindre  belopp som Utvecklingsfonden hitills 
bidragit med beviljades QQ  nu  ett stöd på  150 000  kr. 

Låta  sin  pappas  firma  göra  den  tekniska utvärderingen  
V3  

Söka andra företag/konsulter  

B3  Eftersom hon redan diskuterat  sin  idé mycket med  sin  pappa, 
ansåg hon att det var ett självklart val att också låta 
honom hjälpa henne med att göra  den  tekniska utvärderingen.  
Han  hade ju också  en  kompetens som passade för att utveckla 
hennes idé vidare.  

A3  QQ's beslut resulterade i att ordentliga konstruktionsrit-
ningar kunde göras. Därefter gjordes olika försök med några 
för  rensningsfunktionen  vitala delar. Dessa  tester  visade 
att QQ's idéer fungerade. Därefter påbörajdes utvecklingen 
av  en  första prototyp. Detta gjordes också av hennes pappas 
företag. 

I samband med att ansökan till STU diskuterades mellan QQ 
och Utvecklingsfonden, hade  man  också diskuterat hennes 
medverkan i  den  fortsatta kommersialiseringen av produk-
tidén.  Man  frågade henne om hon var intresserad av att vara 
med och påverka  den  fortsatta utvecklingen. 
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V4 
Endast  delta  pasivt som upphovsman  

B4  Det sade hon sig vara.  Hon  hade då redan tidigare bestämt  
A4  sig för att medverka vid testerna av prototypen. Utvecklings-

fonden hade då rekommenderat henne att utbilda sig i olika 
ekonomiska ämnen. 

Påbörja  en  ekonomisk utbildning och  delta  i Utveck-
lingsfondens företagskurser  

V5  
Fortsätta sitt arbete i Skellefteå  

B5 Till  följd av detta,  men  även efter diskussioner med  sin  
pappa, bestämde hon sig för att påbörja  den  utbildning som 
hon hade rekommenderats. Det var  en  ekonomisk utbildning i 
Umeå.  Hon  bestämde sig också för att följa  en  av  de  företags-
kurser som arrangerades av Utvecklingsfonden.  Hennes  beslut 
att börja  den  ekonomiska utbildningen innebar också att hon 
måste ta tjänstledigt från sitt arbete i Skellefteå.  

A5 Under  våren  -84  påbörjar hon  den  företagskurs som Utveck-
lingsfonden arrangerade. Parallellt med detta färdigstäldes  en  
första prototyp av produktidén.  Under  sommaren påbörjades 
också  den  planerade provkörningen av prototypen. 

Hittills hade QQ själv,  men  även efter påverkan av  sin  
pappa, valt att inte ta några företagskontaker.  Man  ville 
vara försiktiga eftersom det inte gått att få något  patent  
på maskinen. 

När  man  väl testat prototypen färdigt var det dock QQ's  
planer  att försöka hitta ett verkstadsföretag som var villiga 
att köpa tillverknings- och försäljningsrätten till produk-
ten.  

De  testkörningar somm QQ och hennes pappa gjorde  under  
sommaren  -84,  visade att maskinen rensade sanden från skräp 
på ett tillfredsställande sätt.  Men  samtidigt fick  man  
uppslag till många förbättringar som kunde göras för att öka 
maskinens kapacitet och driftsäkerhet.  En  annan effekt av 
testkörningarna var att det väckte ett stort uppseende var  
de  än genomförde  dem.  När frågor stäldes om maskinen och 
dess bakgrund, hänvisade QQ till  sin  pappas företag. Det 
fick till följd att flera företag vände sig dit och erbjöd 
sig att köpa rättigheterna till produkten. 

Aktivt medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet  

1  
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I augusti  -84  skrev  en  teknisk tidning  en  artikel om QQ's 
produktidé. Det fick till följd att anstormningen av intres-
serade företag blev ännu större. Även  en del  utländska 
företag började höra av sig. 

Tillsammans med  sin  pappa diskuterade QQ om hur  de  skall 
göra.  De  kommer gemensamt fram till att  de  skall kontakta 
ett företag som  de  bedömde som intressanta ur vissa bemärkel-
ser. Det  skulle ha en  lämplig tillverkning  sen  tidigare och 
möjligheter att etablera produkten både i  Sverige  och inter-
nationellt.  

V6 41 
 

Välja ut av  de  företag som visat sitt intresse för 
produkten 

Granska flera företags erbjudanden om samarbete/köp 
av rättigheter  

B6  QQ och henns pappa valde att kontakta ett företag från  den  
egna hemorten. Anledningen till det var att  de  gärna såg att 
tillverkningen av produkten  skulle  stanna i länet. Andra 
skäl var att QQ's pappa genom  sin  erfarenhet och  de  kontak-
ter han hade, ansåg sig kunna bedömma att det företaget var 
det som bäst kunde fullfölja kommersialiseringen av idén.  

A6  QQ och hennes pappa kontaktade det utvalda företaget. 
För övrigt var det ett av  de  som tidigast anmält sitt intresse 
för produktidén. Detta resulterade i att  under  våren  -85  
träffas  en  uppgörelse som innebär att företaget köpte till-
verknings- och försäljningsrättigheterna. Markandsföringen av 
produkten kunde dock inte påbörjas i och med detta eftersom 
testerna av  den  andra omgången prototyper hade påvisat några 
kvarstående brister. Dessa brister åtgärdas och  en  ny proto-
typ  togs  fram för att senare testas  under  sommaren  -85.  
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FALLET MANSKAPSBOD 

Upphovsman:RR 

Bakgrund  

RR  hade tidigare periodvis arbetat som byggnadsarbetare. Ett  
problem  som han reagerade speciellt mycket på då, var  de 
transporter  som utfördes i samband med igångsättning  respek-
tive  ayslutning av byggnadsarbeten. 

Enligt  RR  behövde det inte alls vara speciellt stora byggen 
för att det  skulle  användas flera manskapsbodar.  De  användes 
som persomalutrymmen och förråd. I  bland  behövdes det också 
verksamhetsutrymmen och kontor för att tillfredstålla  de  be-
hov som uppstod på byggarbetsplatserna. Eftersom dessa man-
skapsbodar var mycket skrymmande, blev  de  också dyrbara att 
transportera. Vid  transporter  lastades det endast  en  boda el-
ler på  sin  höjd två om det inte var så stora bodar och släp-
vagn gick att använda vid transporterna. 

Processbeskrivning  

RR  funderade mycket på det här problemet. På det här stadiet 
stod det redan  klart  för honom att enda sättet att minska 
transportkostnaderna, var att minska bodarnas storlek vid  
transport.  

Hur han kom på  sin  idé vet han inte.  Klart  är dock att från 
början var hans syfte med sitt funderande på problemet bara 
att försöka finna  en  lösning på problemet. Anledningen till 
det var att  RR  ansåg det som onödigt att "kasta bort" så 
mycket pengar som han bedömde att det gjordes på  transporter  
av manskapsbodar.  

Den idé  RR  fått,  var  att göra manskapsbodarna hopskjutbara.  
Han hade  tänkt  sig en  lösning  som skulle  innebära att  en bo-
das  storlek i hopskjutet  läge  bara  skulle  vara ca  en tredje-
del av bodans  fulla storlek. Därmed  skulle  erfoderliga  tran-
sporter  också kunna minskas  enligt  RR's  uppfattning. 

När  RR  tyckte sig  se  stora ekonomsiska fördelar med  en  an-
vändning av hans produktidé trodde han det också  skulle  fin-
nas  en  möjlighet för honom att tjäna pengar på  sin  produkt-
idé. 

Gå vidare mot  en  kommersialisering  
V1  

Inte gå vidare  

B1  RR  bestämde sig därför att gå vidare med  sin  idé.  

Han  ville dock inte gå till något företag med  sin  produktide 
i det här läget. Först ville han göra  en  prototyp i liten 
skala för att  ha  som förevisning.  Men  för att kunna göra det 
ansåg han sig behöva hjälp med finansieringen av detta. 
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Kontakta användarföretag  
V2  

Kontakta Utvecklingsfonden  

B2  I syfte att få ekonomisk hjälp för framtagningen av  
en  prototyp, bestämde han sig för att kontakta 
Utvecklingsfonden.  

A2  Således kontaktade han Utvecklingsfonden och förklarade vad 
han ville  ha  hjälp med.  De  blev dock inte speciellt imponera-
de av.hans idé. Deras beslut blev att inte ge honom något 
bidrag. 

Detta hindrade dock inte  RR  från att fortsätta att försöka få  
sin  produktidé kommersialiserad.  Han  gjorde därför  en  proto-
typ,  men  aysevärt mycket enklare än  den  han hade tänkt sig 
göra om han fått ekonomisk hjälp.  Den  hade han tänkt sig att 
använda för att  visa  hur han tänkt sig funktionen hos  sin  
produktidé. 

Kontakta Utvecklingsfonden  
V3  

Kontakta användarföretag  

B3  När han fått  den  färdig bestämde han sig för att ta kontakt 
med ett av  de  större byggnadsföretagen i  landet  och presente-
ra  sin  idé för  dem. 

A3 Han  kontaktade företaget och blev inbjuden att presentera  
sin  produktidé.  RR  träffade två representanter för företaget.  
De  visar sig dock inte bli speciellt intresserade av hans 
idé. Enligt  RR  var anledningen till det att  de  inte trodde 
att  de  fördelar hans idé mycket väl kan  ha  ur transporteko-
nomisk synpunkt, kunde uppväga vad det  skulle  kosta att till-
verka  den  typ av manskapsboda som  RR  beskrivit för  dem.  

Trots  den  negativa bedömning  RR  fått  av sin produktidé  från  
det  här företaget, trodde  han  ändå att  det skulle  vara för-
delaktigare att använda  den  manskapsbod  han  funderat  på. Men  
RR  tog  dock inte några nya företagskontakter i syfte att för-
söka  få sin idé  anammad  hos  något företag. Därmed stoppades  
RR's  kommersialiseringsförsök upp. 



SS 101  

FALLET MANÖVERRUM 

Upphovsman:  SS  

Bakgrund 

Vid högskolan i Luleå hade flera forskningsprojekt inom 
arbetsmiljöområdet resulterat i problemlösningar eller 
förslag till problemlösningar som kunnat liknas vid nya 
produktidéer. I vissa  fall  har  dessa varit presenterade som 
önskade lösningar, medan  man  i andra  fall  preciserat dessa 
lösningar i  form  av produktidéer. 

Som ett resultat av denna arbetsmiljöforskning påbörjade  en  
forskare  (SS)  ett nytt forskningsprojekt.  Hans  syfte var att 
granska affärsmässiga möjligheter att exploatera produk-
tidéer inom ergonomiområdet. Dessutom  skulle  han föreslå och 
medverka i  en  exploatering av  de  idéer som han fann vara 
intressanta. 

Processbeskrivning  

Gå vidare med iden på personlig, ickekommersiell  basis 

V1--  Gå vidare med iden med ett personligt, kommersiellt 
syfte 

Inte gå vidare 

Det  vara alltså redan  klart  från början att  SS hade  för 
aysikt att medverka i  en  eventuell  komersialisering  av de 
produktidéer som kunde komma  fram  som resultat av det 

B1  påbörjade forskningsprojektet. Detta  var  dock inte i  det  
här  läget  förenat  med  något  personligt  kommersiellt syfte 
från  SS's  sida.  

Under  forskningsprojektet hittade  SS  ett antal lovande  
Al  produktidéer.  En  av dessa var det  s  k manöverrumet. Det var  en  

produktidé med vilken  man  aysåg att kunna skapa  en  arbets-
miljöriktig arbetsplats i annars  mindre  lämpliga arbets-
miljöer. Som potentiella användare såg  man  stora processin-
dustreir där tillverkningsprocessen kan orsaka svåra arbets-
miljöproblem för  den personal  som skall övervaka dessa 
processer.  

Under  arbetet med att undersöka affärsvärdet i  den  funna 
produktidén kom  SS  i kontakt med ett flertal företag,.  De  
var både tänkbara användare och tillverkare. Parallellt med 
det arbetet höll han kontakt med  en  annanforskare  (NC)  vid 
Högskolan som medverkat vid framtagningen av manöverrummet. 

Ett betydelsefullt steg i projektet blev när  SS  fickkontakt 
med  en  tillverkare i Tornedalen.  SS  såg det här 
företaget i första  hand  som tänkbar tillverkare och leveran-
tör av nyckelfårdiga manöverrum.  

SS  hade  de  senaste åren  haft  diffusa  planer  på att starta  en  
egen verksamhet.  Han  hade dock inte  haft  något objekt som  
en  egen verksamhet kunde baseras på. 
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Kommersialisering av idén som  en del  i  en  egen rörelse  
V2  

Driva idén inom ramen för forskningsprojektet  

B2  I samband  med  att, företaget i Tornedalen  kom in  i  bilden,  
A2  började  SS  att tillsammans  med NC  skissa  på en ny  verk-

samhet.  Den skulle  byggas  på  manöverrummet  som produktidé  
och nyckelfårdiga manöverrum  som  affärsidé.  De hade således  
börjat skissa  på  ett kommersiellt syfte  som  berörde  både NC  
och  SS.  Något  beslut  i  den  här frågan fattade  de  dock inte.  

Samtidigt som  detta skedde, påbörjade  NC en ny  anställning.  
Vid  SS's  fortsatta  kontakter med NC  visade  det sig då  att  han  
inte längre  var  intresserad  av  att lämna  sin  nya anställning 
för att satsa  på en egen  verksamhet tillsammans  med SS. 

SS  ansåg att  NC med sin kompetens var en  nyckelperson i  den  
verksamhet  som han  plaerat. Att  NC  inte längre  var  intresse- 
rad  av  att medverka, ledde till att  SS's  planer  grusades.  

V34  
Kommersialisering av idén som  en del  i  en  egen rörelse 

Driva idén inom ramen för forskningsprojektet 

Detta ledde till att  SS  återgick till sitt ursprungliga  
B3  syfte med forskningsprojektet. Nämligen att försöka åstadkom-

ma att produktidén kommersialiserades  men  utan att han  
skulle ha  något personligt kommersiellt syfte kopplat till 
detta. 

Senare framkom  det  också att företaget i Tornedalen inte  var  
intresserade  av en  medverkan i  det  kommersialiseringsför-
sök  som SS  tidigare skissat  på. 

Forskningsprojektets  fortsättning  blev  åter att söka  efter  
intressenter där  man kunde  plantera  in  manöverrummet  som 
produktid. SS  arbetade alltså åter  med det  tidigare ickekom-
mersiella syftet att tillfredställa beställaren  av projektet. 

SS var personligt  bekant  med  styrelseordföranden i ett till-
verkande företag i Skellefteå  (HL).  Genom  den kanalen hade SS  
tidigare  haft  informella  kontakter. Vid  ett informellt möte 
mellan  SS  och  HL ville HL  informera  sig om  SS's  verksamhet  
vid  Högskolan.  SS  redogjorde  således  för  det projekt han  
arbetade  med  och dess  status. D v s  att tidigare skisserade 
kommersialiseringsplaner  hade  skingrats  p g a  att  man hade  
inte kunnat hitta någon intressent.  HL blev  dock intresserad  
av projektet. 

Den  här första kontakten mellan  SS  och  HL  ledde till att  SS  
och  NC  senare inbjöds att informera ledningen ytterligare om 
det forskningsprojekt som  SS  arbetade med. 

_{ Acceptera företagets inbjudan  
V4  

Söka ytterligare företagskontakter  

B4 SS  och  NC  bestämde sig för att acceptera  den  inbjudan. 
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A4 SS  och  NC  träffade företaget och informerade om projektets  
status. De  berättade också vad  de  trodde att det fanns för 
utvecklingsmöjligheter i framtiden.  Under  det här mötet 
tillfrågades  SS  och  NC  också om  de  var intresserade av att 
på delägarbasis medverka i  en  kommersialisering av manöver-
rummet.  

SS  ställdes  nu  inför ett avgörande beslut där ett av alterna-
tiven återigen var ett personligt kommersiellt syfte. 

För att både  SS, NC  och Skellefteåföretaget  skulle  få  en  
reell  test  av manöverrummet som affärsidé, föreslogs det att  
SS  och  NC  i fortsättningen  skulle  presentera manöverrummet i 
Skellefteåföretagets namn som  en  ny leverantör av manöverrum 
inför SSAB. 

_[ Acceptera företagets förslag 

VS—LFortsätta att arbeta med det icke-kommer-
siella forskningsprojektet  

B5 SS  och  NC  bestämde sig för att acceptera ett samarbete efter 
företagets förslag. 

Det beslutet fattade  man sedan NC  fått klartecken från  sin  
nya arbetsgivare om att medverka som konsult i det här 
försöket.  

A5  SSAB sade sig vara intresserade av det manöverrum som  SS  
och  NC  presenterade för  dem.  SSAB befann sig dock i ett läge 
som gjode att  de  inte kunde fatta något beslut om någon 
investering. 

Fortsätta samarbetet med företaget på konsultbasid  
V6  

Bilda försäljningsbolag med Skellefteåföretaget  

B6  SS's  samarbete  med  Skellefteåföretaget utmynnade  så  småningom i  
A6  att  de  tillsammans bildade ett försäljningsföretag.  Det  nya 

företagets uppgifts  skulle  vara att marknadsföra och sälja 
deras  produkter.  Detta inkluderade manöverrummet. Detta 
skedde i samband  med  att  SS under en  övergångsperiod lämnade 
sitt arbete  vid  Högskolan för att  på heltid  ägna  sig  åt sitt 
samarbete  med  Skellefteåföretaget. 

Fortsätta bearbeta SSAB som potentiell kund  
V7  

Söka andra kundföretag  

B7  Utöver SSAB fick  SS  kontakt med några andra tänkbara kunder.  
A7  Där gick  man  så långt som till ofertgivning. Trots detta 

lyckades  SS  inte sälja något manöverrum fram till slutet av  
-85.  
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FALLET KAMERASELE 

Upphovsman: TT 

Bakgrund  

TT arbetade som arbetschef vid ett byggnadsföretag i Norrbot-
ten.  Hans  stora fritidsintresse var jakt och i övrigt att 
vistas ute i naturen.  Under sin  intresseutövning hade han 
ofta med sig kikare eller kamera med teleobjektiv. 

Att  ha  kamera eller kikare med sig endast hängande i  en  
halsrem kunde ofta vålla  problem.  Redan vid små kroppsrörel-
ser började kameran eller kikaren att gunga. Det problemet 
blev speciellt svårt om han åkte skidor eller cykel. Händer-
na var då inte fria så att  en  gungande kamera eller kikare 
kunde pareras. 

För att eliminera det här problemet provade TT att  ha  kame-
ran eller kikaren i  en  ryggsäck.  Men  det fann han att inte 
alls var tillfredstållande. Tiilgångligheten blev alldeles 
för dålig.  Han  ville  ha en  lösning som kombinerade bra 
tillgänglighet och stabilitet. 

I flera fackbutiker för foto- och fritidsutrustning efterlys-
te han  en  utrustning som kunde tillfredstålla hans behov.  
Men  han fann ingen sådan. TT började då att ta fram  en  
utrustning för egen användning.  Den  prototyp han  tog  fram 
blev han mycket nöjd med.  den  fungerade precis som han hade 
tänkt sig.  Han  började då också fundera på om också andra 
kansle upplevde samma  problem  som han gjort. Kansle till och 
med i så hög  grad  att det  skulle  gå att sälja några exemplar 
av produkten. 

Processbeskrivning 

Gå vidare med idén  
V1  

Nöja sig med att  ha  löst sitt eget  problem 

B1  TT beslutade sig för att gå vidare med  sin  idé.  Hans  syfte 
var att hitta  en  köpare av idén. På det här stadiet hade han 
tänkt sig att sälja idén mot någon  form a  royaltyersåttning.  
Men  han visste också att det fanns andra tänkbara  alterna-
tiv.  Det var inte omöjligt att han själv  skulle  kunna leja 
någon att tillverka produkten för att  sedan  sälja vidare. 
Det handlingsalternativet baserade han på  de  erfarenheter 
han gjort när han tillverkade  den  första prototypen. Det 
borde inte alls vara förenat med några  problem  att tillverka  
den  även i mycket liten skala.  

Al  TT funderade  nu  på hur han  skulle  kunna komma vidare med  sin  
idé. Någon tidigare erfarenhet från utveckling av produk-
tidéer hade han inte.  Han  visste därför inte riktigt vad han  
skulle  göra.  Han  kände dock till att det fanns ett lokalt 
företag där  en  av medarbetarna tidigare arbetat med utveck-
ling av produktidéer. 
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Försöka kommersialisera produkten på egen  hand  
V2  

Söka kontakt med personer med erfarenhet från produk- 
tutveckling  

B2  TT bestämde sig för att kontakta  den person  han  sedan  tidiga-
re kände till.  Hans  syfte var att få  tips  och råd om hur han  
skulle  gå vidare.  

A2 Han  kontaktade  den  personen och frågade honom om vad och hur 
han  skulle  göra för att komma vidare.  Han  fick då svaret att 
han  skulle  gå till Utvecklingsfonden  men  att han dessförin-
nan  absolut  inte skukle ta några företagskontakter. 

Söka kontakt med Utvecklingsfonden  
H3  

Strunta i förmaningen och söka kontakt med något 
företag  

B3  TT bestämde sig för att följa det råd han fått.  Hans  syfte 
var fortfarande bara att få råd om hur han  skulle  gå vidare.  

A3 Han  kontaktade således Utvecklingsfonden och förklarade 
sitt ärende. TT ombads då att skicka  in en  beskrivning av  
sin  produktiä och  en  ansökan där han preciserade vad han 
ville  ha  hjälp med.  Han  fick också reda på att Utvecklings-
fonden  skulle  skicka honom ett formulär som han kunde använ-
da för  sin  beskrivning av idén. 

I  mitten  av mars  -83  lämnade TT  in sin  beskrivning av idén 
och ansökan till Utvecklingsfonden. Som önskemål hade han 
angett att få produkten mönsterskyddad. 

Enligt TT bedömde Utvecklingsfonden hans idé som intressant. 
Det resulterade i att  de  i slutet av april beslutade att 
reservera  3 000  kr. Dessa pengar var aysedda för att kunna 
täcka kostnader för utarbetande av produktinformation och 
upprättande av säljkanaler. Utvecklingsfodnen  skulle  också - 
låta  en  konsult undersöka möjligheterna till att få produk-
tidén marknadsförd. 

TT förvånades över deras beslut.  Han  hade inte alls väntat 
sig  en  sådan uppbackning eftersom han inte efterfrågat mer 
hjälp än att få  sin  idé mönsterskyddad. 

Invänta resultatet av Utvecklingsfondens hjälp 

Söka lämplig förpackning 

Annat  

B4  TT bestämde sig för att invänta resultatet av  den  undersök-
ning som Utvecklingsfonden  skulle  låta göra.  Han  vill nämli-
gen inte föregripa vad  de skulle  komma fram till. Samtidigt 
med detta bestämde han sig också för att försöka hitta något 
bra sätt att förpacka  den  färdiga produkten. 

H4— 
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A4 Den  sökning han gjorde efter lämpliga förpackningar var inte 
speciellt  aktiv  eller systematisk. I samband med att han 
hade ärenden i olika affärer, passade han på att söka efter 
produkter med ett  format  som motsvarade hans egen produkt.  

Under en  sådan slumpmässig sökning hittade han  en  passande 
förpackning.  Han  kunde dock inte utläsa vem som tillverkat  
den.  Även  fast  han hade hittat  en  förpackning som han tyckte  
skulle  passa, gjorde han inga ytterligare ansträngningar för 
att hitta dess tillverkare. 

I  mitten  av augusti  -83  fick han resultatet från  den  marknad-
söversikt som Utvecklingsfonden hade utlovat. Samtidigt 
frågade  de  i ett brev hur han hade tänkt sig fortsättningen 
av kommersialiseringen.  

Den  marknadsöversikt som TT fick, redovisade vilka tänkbara 
återförsäljarkanaler som fanns och viss försäljningsstatis-
tik för kameror och kikare. Stora delar av innehållet i det 
materialet var redan känt för TT. Genom sitt fotointresse 
kände han redan till olika leverantörer och återförsäljare 
av fotoutrustning. 

Kontakta Utvecklingsfonden och kritisera deras arbete  
V5  

Gå vidare i kommersialiseringen på egen  hand  

B5  Utan att ta någon ny kontakt med Utvecklingsfonden, bestämde 
sig TT för att kontakta  en  återförsäljare för fotoutrust-
ning.  Hans  syfte var att försöka ta reda på vilket intresse 
det kunde finnans för hans produktidé.  

A5  I slutet av augusti  -83  kontaktade han återförsäljaren och 
presentrede  sin  produktidé. Återförsäljaren visade sig 
intresserad av  den  och erbjöd sig att sälja  den  som tillbe-
hör till kameror.  Men  för att  de skulle  kunna göra detta, 
ansåg  de  det som nödvändigt att TT förändrade konstruktionen 
i vissa ayseenden. 
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TT tolkade deras önskemål som ett försök till att anpassa 
produktidén till det kameramärke  de  förde. Enligt TT  skulle  
det innebära att selen inte  skulle  kunna användas för andra 
kameratyper och definitivt inte för kikare. Detta gjorde att 
TT inte ansåg sig kunna tillmötesgå deras kray. 

TT började då fundera på vilka andra marknadskanaler som 
kunde vara möjliga att utnyttja.  Han  kom då ihåg att det 
hade startats ett nytt postorderföretag i Norrbotten. 

Kontakta det nya postorderföretaget  
V6  

Kontakta Utvecklingsfonden  

B6  TT bestämde sig dock för att åter kontakta Utvecklingsfon-
den.  Hans  syfte var att redovisa vad han hittills hade 
gjort.  Hans  aysikt var också att få hjälp med att hitta  en  
tillverkare till  den  förpackning som han hade hittat.  

A6  I slutet av augusti  -83  besökte han Utvecklingsfonden.  Han  
redovisade vad han hittills hade gjort och att han hade  
problem  med att hitta  en  tillverkare av  den  förpackning han 
hade hittat. Från Utvecklingsfodnens sida lovade  man  att 
hjälpa honom med det senare problemet. Några andra åtgärder 
diskuterade  de  dock inte vid det här tillfället. 

I början av september fick TT ett besked från Utvecklingsfon-
den.  De  hade hittat  en  tillverkare. Samtidigt meddelade  de  
att av  de 3 000  kr som hade reserverats för hans produktidé, 
återstod  nu 40  kr. Dessa pengar föreslog  de  att  skulle  
utnyttjas för att utarbeta  en  produktinformation. 

Det beskedet gjorde TT mycket besviken.  Han  ansåg sig inte 
alls  ha  beställt något arbete för  2 600  kr av  de 3 000  kr 
som reserverats för hans produktidé.  Om de  förbrukade pengar-
na hade använts för eftersökningen av  en  förpackningstillver-
kare och  den  marknadsstudie som gjorts tidigare, ansåg han 
att det var bortkastade pengar. 

TT:  "Jag skulle  i så  fall  hellre själv  ha  genomfört 
sökningen av marknadsinformation och tillverkare och 
istället utnyttjat pengarna för att utarbeta produktin-
formation som  jag  anser att  de  var aysedda för från 
början" 

TT trodde  nu  inte längre på något fortsatt samarbete med 
Utvecklingsfonden.  Han  aysåg dock att kontakta  dem  för att 
få klarhet i vad  de  menade med att endast  400  kr återstod av  
de  pengar som reserverats för hans produktidé. Därefter 
aysåg han dock att fortsättningsvis gör allt själv. 

Fortsätta att samarbeta med Utvecklingsfonden  
V7  

Driva  den  fortsatta kommersialiseringen helt på egen  
hand  

B7  TT bestämde sig för att börja planera fortsättningen av 
kommersialiseringen av produkten. 
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A7 Hans  planering resulterade i  en  grov  plan  helt utan tidsangi- 
velser enligt neda. Detta var i slutet av september  -83. 

1. Få fram  en  bra förpacknig och några provexemplar av 
selarna.  

2. Finna och etablera lämplia försäljningskanaler.  

3. Skicka provexemplar av selar till olika facktidskrifter 
(jakt- och ornitologtidskrifter) för  test.  TT aysåg att 
innan detta genomfördes,  skulle  det vara  klart  vilka 
återförsäljningsställen  skulle  var så det  skulle  kunna 
hänvisas dett dessa i tidskrifterna. 

_I Påbörja kommersialiseringen efter  den  uppgjorda  planen 
V8  

Vidareutveckla planeringen av projektet.  

B8  TT bestämde sig för  at  tillverka ytterligare några selar i 
aysikt att sälja  dem  senare.  

A8  TT tillverkade några selar,  men  någon försäljning kom dock 
inte till stånd.  Han  gjorde  heller  inget i syfte att full-
följa det han tidigare hade planerat, d  v s  ta fram förpack-
ning, etablera försäljningskanaler och skicka ut provexemp-
lar för bedömning i facktidskrifter.  

Under  resten av  -83  hände inget ytterligare.  Han  återupptog  
heller  inte sitt arbete med produktidén  under -84. Hans  egen 
förklaring till det detta agerande var, att hans tidigare 
arbete med  sin  produktide kanske mest bottnade i ett "hugs-
kott" som han uttryckte det.  Han  hade också  den  inställ-
ningen, att han inte var ekonomiskt beroende av att kommer-
sialisera  sin  produktidé. 

TT:  "Jag har  ju redan ett välavlönat arbete och behöver inte  
den  eventuella vinst som  en  tillverkning kunna  skulle 
gen  

Fortsätta kommersialiseringen efter  den  uppgrättade  
planen 

V9  
Avbryta kommersialiseringsförsöket  

B9 Under  vårvintern  -84  bestämde sig TT för att ge bort  de  
produkter som han hade tillverkat. 

KOM I ock med att TT bestämde sig för att ge bort  de  selar han 
tillverkat, tolkar  jag  det som ett uttryck för ett beslut om 
att inte fullfölja kommersialiseringsförsöket. 
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A9  TT gav bort  de  färdiga selaren.  Han  behöll dock  en  för eget 
bruk. Att han gav bort selarna fick till följd att han efter 
några månader kontaktades av några främmande personer.  De  
frågade honom om han kunde tillverka kameraselar åt  dem.  
Detta skedde  under  våren  -84.  

Åttog sig att tillverka selar om han fick tid  
V10  

Avsäga sig  en  tillverkning  

810  TT lovade att  flan  skulle  tillverka  dem  selar när  han  fick  
tid. Han  påbörjade dock  aldrig  detta. Att  hans produkt  
började efterfrågas  av  enskilda  personer  fick  heller  inte 
honom att ompröva sitt tidigare  beslut  att inte fullfölja 
sitt kommersialiseringsförsök. 
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